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 Bakgrunn og oppsummering 

 FØLGEEVALUERINGENS BAKGRUNN OG FORMÅL 

Tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer ble etablert i 2014 for å motvirke den geo-
grafiske skjevfordelingen av kompetansearbeidsplasser i Norge. Til grunn for tjenesten ligger en anta-
kelse om at etablering av kompetansetilbud spesielt tilpasset behovet til næringslivet i ulike regioner 
vil bidra til flere kompetansearbeidsplasser i disse regionene. Per september 2015 støttes 17 prosjekter 
med målsetting om å etablere ulike fagskole-, UoH- og/eller EVU-tilbud tilpasset behovet i den aktu-
elle regionens næringsliv. 

For å sikre en god gjennomføring av tjenesten har Innovasjon Norge engasjert Oxford Research for 
å følgeevaluere aktiviteten. Følgeevalueringen pågår fra januar 2015 til desember 2016. Følgeevalue-
ringen er prosess- og læringsorientert, og skal styrke gjennomføringen av tjenesten ved å undersøke 
prosjektenes innhold og fremdrift. Erfaringene og lærdommene fra undersøkelsene skal formidles 
tilbake til Innovasjon Norge, prosjektene og andre involverte, slik at det kan foretas hensiktsmessige 
justeringer og legges til rette for bedre resultatoppnåelse.  

Evalueringsoppdraget innebærer tre skriftlige leveranser. Den første leveransen (mars 2015) var et 
programteori-notat, der rasjonalet som ligger til grunn for tjenesten ble undersøkt. Dette innebar å 
belyse intensjonene for tjenesten, samt å beskrive hvordan formulerte målsettinger, strategier og vir-
kemidler er tenkt å bidra til at intensjonene oppnås. Utarbeidelse av en programteori for tjenesten er 
nyttig fordi det innebærer en kritisk refleksjon om virkemiddelets bestanddeler og interne logikk.  

Denne rapporten (september 2015) er den andre leveransen i evalueringsoppdraget, og retter søkelyset 
mot utviklingen i prosjektene i tjenesten. Fellesnevneren for prosjektene er at de skal identifisere og 
spesifisere et kompetansebehov i det involverte næringsmiljøet i regionen (de tre forprosjektene i tje-
nestens portefølje er begrenset til denne oppgaven), foreta en beslutning om type kompetansetilbud 
som skal utvikles og utvikle innholdet i kompetansetilbudet i samarbeid med en utdanningsinstitusjon. 
Ved avslutning av prosjektet skal kompetansetilbudet foreligge ferdig utviklet, og klart til å iverksettes 
i regi av utdanningsinstitusjonen. I dette arbeidet er det en rekke oppgaver prosjektene må lykkes med 
for å nå sine målsettinger og dermed også støtte opp om formålet med tjenesten. I rapporten under-
søkes sentrale aspekter ved gjennomføringen av prosjektene, for å belyse god praksis og fallgruver 
som gir innsikt i hvordan utfordringer kan unngås og håndteres.  

Flere av prosjektene, og da særlig prosjektene tatt opp i andre utlysningsrunde, er kommet svært kort 
i gjennomføringen av prosjektplanen, og det er derfor ikke relevant å undersøke resultater av innsat-
sen. Resultatene omfatter både det utviklede kompetansetilbudet som sådan, og hvordan dette i etter-
tid forvaltes av utdanningsinstitusjonen. Gevinstene av tjenesten skjer i forlengelsen av prosjektene, 
når personer som har gjennomført utdanningsløp ansettes i næringslivet og når bedriftene hever kom-
petansen på sine ansatte ved å sende dem på EVU-kurs. Dette vil evaluator undersøke nærmere i den 
tredje rapporten (desember 2016).  
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 LÆRDOMMER 

Oxford Research presenterer i denne rapporten lærdommer knyttet til hvordan prosjektene som støt-
tes av tjenesten gjennomfører de ulike fasene frem mot realisering av nye kompetansetilbud.  

Det er Oxford Research vurdering at prosjektene lykkes med å identifisere det aktuelle næringsmiljøets 
kompetansebehov. Identifiseringen av næringsmiljøets behov skjer delvis gjennom kartlegginger, del-
vis gjennom å involvere næringsaktører, og delvis gjennom deltakelse av prosjektledere som har innsikt 
i næringens kompetansebehov. En lærdom er at fasilitatorer med forutgående erfaring med nærings-
miljøet, eventuelt også spesifikt med tilrettelegging for nye kompetansetilbud, vil være velinformerte 
bærere av næringens interesser, og således være velkvalifiserte prosjektledere i arbeidet med å presist 
definere næringens kompetansebehov. Prosjektene, fra fase 1 og delvis fase 2, som er ferdig med 
denne fasen er i utstrakt grad initiert og fasilitert av prosjektledere med slik forutgående erfaring. For 
de øvrige prosjektene vil prosessen med å identifisere kompetansebehovet igangsettes på et svakere 
kunnskapsgrunnlag, og dermed være mer ressurskrevende og beheftet med større risiko.  

På grunnlag av det identifiserte behovet utvikles det kompetansetilbud med næringsrelevans. Tilbu-
dene kan klassifiseres som fagskoletilbud, ordinære studietilbud ved universiteter og høgskoler eller 
EVU-tilbud. Emnestudier, som kan utgjøre et EVU-tilbud eller inngå i en master- eller bachelor-grad, 
synes minst komplisert å utvikle, da disse ikke trenger ekstern godkjennelse og gjerne bygger på et 
eksisterende studietilbud og fagmiljø. Emnestudiene finner dermed sin naturlige plass i det etablerte 
fagtilbudet. Fagskole-tilbud krever NOKUT-godkjenning, hvilket innebærer en tidkrevende prosess. 

Oxford Research opplever at de største utfordringene innen tjenestens prosjektportefølje er knyttet 
til involveringen av utdanningsinstitusjonene. Særlig for UoH-aktørene mangler det incentiver og res-
surser for å arbeide med utvikling av nye kompetansetilbud, og flere prosjekter har møtt utfordringer 
i samarbeidet med disse institusjonene. Flere av utdanningsinstitusjonene som deltar i prosjektene som 
fikk tildeling i første runde nærer en frykt for at de ikke vil klare å fylle opp fagtilbudene med studenter. 

Der det ikke allerede har vært kontakt mellom prosjektleder og utdanningsinstitusjonene har det tatt 
tid å etablere gode relasjoner. Det har vært delvis manglende forankring av utdanningsaktørene i pro-
sjektene, og i flere prosjekter har man ikke lykkes med å utvikle det formelle samarbeidet til et vel-
fungerende og reelt samarbeid.   

 ANBEFALINGER

Basert på erfaringene i de ulike prosjektene har Oxford Research følgende anbefalinger til den videre 
gjennomføringen av tjenesten: 

 Det bør allokeres tilstrekkelige ressurser til frikjøp av timer i utdanningsinstitusjonene – dette sik-
rer aktiv involvering av disse i utviklingen av kompetansetilbud 

 Det bør vurderes å tilby ressurser til rekruttering og sementering av kompetansetilbud – dette 
reduserer utdanningsinstitusjonens risiko og styrker gevinstrealiseringen 



7 
 

 I seleksjonsprosessen bør man forsterke kvalitetssikringen av prosjektets forankring i næringsmil-
jøet og utdanningsinstitusjonen – det må tilrettelegges for at det utvikles et tilbud av god kvalitet 
og med relevans for næringslivet, samt at bedriftene faktisk benytter tilbudet   
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 Metodebeskrivelse 

Denne delrapporten inneholder informasjon fra runde én av datainnsamlingen for følgeevalueringen 
av tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø. I denne runden har vi gjennomgått rele-
vante dokumenter, og gjennomført både spørreundersøkelse til involverte utdanningsinstitusjoner og 
intervjuer med de ulike aktørene i prosjektene.  

 DOKUMENTGJENNOMGANG 

Evaluator har mottatt og gjennomgått sentrale dokumenter som beskriver innhold i tjenesten og pro-
sjektene. Følgende dokumenter har vært sentrale i evalueringen: 

 Tjenestebeskrivelsen 

 Grunnlagsdokumenter (styringsdokumenter og utarbeidede analyser) 

 Prosjektskisser og søknader  

 Presentasjoner av tjenesten 

 Prosjektpresentasjoner fra samlinger 

 Rapporteringer fra prosjekter 

 SPØRREUNDERSØKELSE 

Som en del av datainnsamlingen ble det utarbeidet en spørreundersøkelse til involverte utdanningsin-
stitusjoner. Mottakerlisten besto av kontaktpersoner for hver av utdanningsinstitusjonene tilknyttet 
hvert av de 17 aktive prosjektene. Informasjonen vi har innhentet gjennom spørreundersøkelsen er 
mer faktabasert enn informasjonen vi har hentet inn gjennom intervjuene. Undersøkelsen ble gjen-
nomført elektronisk ved bruk av surveyverktøyet Enalyzer. Tidsrammen for spørreundersøkelsen var 
ni uker og det ble sendt to purringer. Totalt 39 personer mottok undersøkelsen, hvorav 27 fra UoH-
sektoren og 12 fra fagskoler. 25 mottakere responderte på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 
64 totalt, fordelt på 70 for UoH og 50 for fagskoler.  

 INTERVJUER 

Det er gjennomført intervjuer med alle 18 prosjektlederne, ti representanter for utdanningsinstitusjo-
nene, og fem kundeansvarlige i Innovasjon Norge. Totalt har vi gjennomført 33 intervjuer. Intervjuene 
ble gjennomført på grunnlag av en intervjuguide som informantene fikk tilsendt i forkant av intervjuet. 
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 Tjenestens begrunnelse og målsetting 

 BEGRUNNELSEN FOR TJENESTEN 

Den regionalpolitiske begrunnelsen for etableringen av tjenesten er en oppfatning om at «en sterkere 
geografisk spredning av kompetansearbeidsplasser vil være en sentral faktor for å sikre at folk velger 
å bosette seg og bli boende i regioner utenfor Osloområdet og de største byene».1  

NOU «Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet» (2011:3) viser at det er en stor 
skjevhet i den geografiske fordelingen av kompetansearbeidsplasser i Norge. Rapporten konkluderer 
med at en sterkere spredning av kompetansearbeidsplasser vil bidra til å sikre at folk med høy kom-
petanse velger å bosette seg og bli boende i regioner også utenfor Osloregionen og de største byene. 
En større spredning av kompetansearbeidsplasser vurderes som tjenlig for de berørte regionene og 
for landet som helhet. Tjenesten «Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer» ble etablert på 
grunnlag av anbefalingene i utredningen. 

3.1.1 Behov for regional tilpasning 

Det er i storbyene det har vært størst økning i andelen kompetansearbeidsplasser. Flere av de mindre 
regionene opplever at det er vanskelig å rekruttere ansatte med den nødvendige kompetansen. For å 
bedre denne situasjonen må to punkter adresseres: Regionene må drive rekrutteringsarbeid for å sikre 
den nødvendige kompetansen og den regionale kunnskapsstrukturen må være i stand til å tilby nød-
vendig utdanning. 

Et velfungerende arbeidsmarked i de ulike regionsentra er nødvendig for å sikre at personer med 
høyere utdanning velger å bosette seg utenfor de største byregionene. Det er likevel variasjon i beho-
vene i de ulike landsdelene: «Noen steder sliter private og offentlige virksomheter med rekrutteringen, 
mens andre steder er det mangel på arbeidsplasser for høyere utdannede».2  

Kompetansearbeidsplassutvalgets rapport viser store variasjoner i kompetansenivået i de ulike delene 
av Norge. Det er store forskjeller i bredden i arbeidsmarkedet og næringslivet. I mindre regioner er 
det generelt lite variasjon i næringslivet, hvilket påvirker kompetansebehovet: Dersom det kun er ak-
tivitet innenfor enkelte bransjer er behovet for kompetanse mer spesifikt. I arbeidsmarkeder der 
mange bransjer er representert vil behovet være bredere, og en større bredde av typer utdannelser er 
etterspurt. 

I tillegg til variasjoner i bredden i arbeidsmarkedet er det variasjoner i «kompetansehøyde». Denne vil 
variere både mellom bransjer og mellom regioner. Kompetansebehovet i noen bransjer er lavere enn 
i andre. Dette betyr at det i noen bransjer vil være behov for kortere fagutdanninger og profesjonsut-
danninger, mens det i andre bransjer er stort behov for personer med doktorgrad.  

Dette viser at det er behov for en fleksibel tilnærming til feltet med tanke på hvordan kompetansesi-
tuasjonen skal endres, slik at næringslivets ulike behov kan møtes på en hensiktsmessig måte. Det er 
derfor behov for at strategier for kompetanseutvikling er forankret i regionale behov. 

                                                 
1 NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. 
2 Ibid. Side 9. 
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Tjenesten tar utgangpunkt i et behov for kontinuerlig oppgradering av næringslivets kompetanse. Ut-
vikling av kompetanse skjer blant annet gjennom rekruttering av personell med relevant kompetanse, 
og kurs og utdanning for bedriftenes ansatte. Økt samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner er 
en strategi for å sikre oppgradering av næringslivets kompetanse. 

3.1.2 Europeiske trender i regional kompetanseheving 

Tiltakene i Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø er også i tråd med internasjonale og euro-
peiske trender og signaler. «OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Norway» og «OECD Skills Stra-
tegy Action Report: Norway» fra OECD, begge utgitt i 2014, konkluderte blant annet med at det 
norske kunnskapssystemet er fragmentert og at det er behov for å: 

 Bedre effektiviteten i det norske kompetansesystemet 

 Ta tak i ubalanse i kompetanse 

 Styrke utdanning og kursing for voksne med lavere kompetansenivå 

Rapporten anbefaler at myndighetene bør styrke insentivene for arbeidsgivere til å investere i kompe-
tanseutvikling for sine ansatte og styrke samarbeid og insentiv for samarbeid mellom utdanningsinsti-
tusjonene, forskningsinstitusjoner og næringsliv (Tiltak 2.7, 2.8). Anbefalingene er også i tråd med 
EUs arbeid med strategimetoden smart spesialisering. Alle regioner i EU er pålagt å utarbeide en næ-
ringsstrategi ved bruk av smart spesialiseringsmetoden. Denne metoden går ut på at næringsliv, virke-
middelapparat og utdanningssektoren i samarbeid skal fokusere på å løfte videre regionens konkur-
ransedyktige næringer. Ved å samle midlene om de mest sterke næringene kan regionen løftes globalt. 
Tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø støtter opp om en slik strategi.  

3.1.3 Initieringen av tjenesten 

Som en oppfølging av NOU-en ble det over statsbudsjettet for 2013 bevilget 20 millioner kroner til 
tiltak for å bidra til å realisere regjeringens ambisjon om et kompetent og konkurransedyktig næringsliv 
med attraktive arbeidsplasser i hele landet. Midlene var bevilget over statsbudsjettets kapittel 551 post 
72 Nasjonale tiltak for regional utvikling. 

Tjenesten er initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens Innovasjon Norge er eng-
asjert for å utvikle tjenesten og som operatør for tjenesten.3 Ulike løsninger for anvendelse av midlene 
ble vurdert, samtidig som satsingen skulle være tilpasset næringslivets behov. KMD innledet en dialog 
med Innovasjon Norge om utviklingen av en tjeneste med et slikt formål. Innovasjon Norge hadde 
stor frihet til å utforme tjenesten. 

Det ble anlagt en bred prosess med innhenting av kunnskap og involvering av et stort antall aktører 
fra flere departementer, virkemiddelapparatet og de regionale partnerskapene. Utviklingsarbeidet fo-
regikk i perioden desember 2012 til mai 2013. Fylkeskommuner, regionale VRI-partnerskap, virke-
middelaktører og departementer ble konsultert for å hindre overlapp og realisere synergieffekter med 
eksisterende virkemiddelordninger. 

Årsaken til at Innovasjon Norge ble valgt som utvikler og operatør av tjenesten var blant annet erfa-
ringen med kompetanseutvikling som del av klyngeprogrammene. KMD tydeliggjorde at Innovasjon 

                                                 
3 KMDs oppdragsbrev til Innovasjon Norge for 2013, datert 20/2-13.  
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Norge skulle bygge videre på erfaringer med tilrettelegging for kompetanseutvikling i klyngeprogram-
mene. Etablering av relevante utdanningstilbud og EVU-kurs er et aspekt ved Arena- og NCE-pro-
sjektene, hvilket fremheves som et sentralt resultat av programmet.4 Klyngeprosjektene har bidratt til 
å styrke attraktiviteten til næringsmiljøer, inkludert relaterte fagområder ved utdanningsinstitusjoner 
tilkoblet klyngeprosjektene. 

Tjenesten skal styrke den langsiktige innsatsen for næringsrelevant kompetansebygging. Dette skal 
skje gjennom å forsterke samarbeidet mellom regionale næringsmiljøer og høyere utdanningsinstitu-
sjoner om utvikling og tilrettelegging av relevante utdannings- og kompetansetiltak.5 Næringsmiljøene, 
med felles kompetansebehov, er tjenestens primære målgruppe, mens tilbydere av høyere utdanning 
er sentrale samarbeidspartnere i realiseringen av utdanningstilbudene.   

 

 MÅLSETTINGER FOR TJENESTEN 

Målformuleringene for tjenesten «Kompetansebehov i regionale næringsmiljøer» er generelle og ikke 
tidfestede og gjenspeiler det faktum at tjenesten er under utprøving. Målformuleringene for det enkelte 
utviklingsprosjekt angir retning for den endringen som søkes oppnådd, ved at samspillet mellom in-
volverte aktører og bedriftenes tilgang på relevant kompetanse og personell skal bli «bedre». Også 
hovedmålet og delmålene for tjenesten som helhet angir kun retning for endringen.  

Delmålene for tjenesten, så vel som for de enkelte utviklingsprosjektene, varierer mellom mer kort-
siktige mål og langsiktige og mer overordnede mål. På kort sikt er det realistisk at prosjektene og 
tjenesten kan bidra til bedre samspill mellom næringsliv og utdanningsmiljøer (delmål 1) og forsterke 
innsatsen for å utvikle kompetansebaserte og dynamiske næringsmiljøer (delmål 4).  

De øvrige målene er mer langsiktige mål som delvis følger av at samspillet innad i det regionale inno-
vasjonssystemet blir bedre, og at kunnskapen om forutsetninger for og effekter av samspillstiltak mel-
lom næringsliv og utdanningsinstitusjoner blir bedre (delmål 5). Disse målene henspiller til det som 
skal inntreffe i forlengelsen av prosjektene.  

Tjenesten ble utviklet på grunnlag av en ganske konkret bestilling fra KMD, mens mål, strategier og 
gjennomføringsopplegg er utviklet av Innovasjon Norge.  

Innen rammen av tjenestens formål og målsettinger er det enkelte utviklingsprosjekt gitt fleksibilitet 
til å formulere sine egne målsettinger. For det enkelte prosjekt kan det måles hvorvidt det ved avslut-
ning av prosjektet foreligger et ferdig utviklet kompetansetiltak for etablering ved den aktuelle utdan-
ningsinstitusjonen. Det kan også måles hvorvidt samarbeidet mellom næringsmiljøet og den involverte 
utdanningsinstitusjonen er blitt mer solid og strategisk. Resultater for den enkelte bedrift kan på sikt 
potensielt måles i form av mer innovative bedrifter og forsterket konkurransekraft. Slike resultater vil 
imidlertid først kunne inntreffe på noe lengre sikt. 

 

                                                 
4 «Et lærende næringsliv», Innovasjon Norge, 2014.  
5 Tjenestebeskrivelsen, 27/5-14. 
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 INNHOLDET I TJENESTEN 

Tjenesten tilbyr finansiell og faglig støtte til utviklingsprosjekter som forsterker regionale næringsmil-
jøers kompetanse gjennom samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner. Prosjektene skal adressere 
strategisk viktige behov for kompetanseutvikling i det aktuelle næringsmiljøet, og være forankret i 
regionenes særskilte utfordringer og utviklingsstrategier. Tjenesten skal utløse prosjekter som kan bi-
dra til en langsiktig oppgradering av kompetansen i næringsmiljøet. Prosjektene skal resultere i:  

 En økt og mer strategisk forankret satsing på kompetanseutvikling i næringslivet 

 Mer relevante utdanningstilbud 

 Bedre tilrettelegging av tilbudene overfor målgruppen  

 Mer effektive og forpliktende samarbeidsrelasjoner mellom partene. 

Tjenesten har 20 millioner kroner i budsjett for hvert år/utlysningsrunde. Utover tilsagn til prosjekter 
dekker dette timer til tjenesteansvarlig og kundeansvarlige i distriktene, utviklingskostnader, reiseut-
gifter, samlinger, fagrapporter, etc. Totalt utgjør kostnadene utenom tilsagn om lag 1,5 millioner kro-
ner. I første runde ble det gitt tilsagn på totalt 17 millioner kroner, og i andre runde 16,5 millioner 
kroner. Det er bestemt at tjenesten skal finansiere maksimalt 50 prosent av prosjektene som støttes, 

TJENESTENS MÅLSTRUKTUR  

Formål: Tjenesten skal bidra til å realisere regjeringens ambisjon om et kompetent og konkurranse-
dyktig næringsliv med attraktive arbeidsplasser i hele landet. 

Hovedmål: Forsterke regionale næringsmiljøers tilgang på relevant kompetanse. 

Delmål for det enkelte utviklingsprosjekt: 

1. Bedre samspill mellom næringslivet og relevante utdanningsmiljøer om planlegging og til-
rettelegging av kompetanseutviklingstiltak, med grunnlag i regionale utviklingsstrategier 

2. Bedre muligheter for å rekruttere personell med ønsket kompetanse 
3. Bedre tilgang på relevant etter- og videreutdanning 

Delmål for tjenesten:  

4. Forsterke den samlede innsatsen for å utvikle kompetansebaserte og dynamiske regionale 
næringsmiljøer, basert på helhetlige regionale utviklingsstrategier.  

5. Bidra til økt innsikt i forutsetninger for og effekter av samspillstiltak mellom næringsliv og 
utdanning. 

Kilde: Tjenestebeskrivelsen 
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mens søkermiljøet må finansiere det resterende gjennom egenfinansiering. Fra Innovasjon Norge og 
tjenestens side er det en antakelse om at egenfinansiering bidrar til å styrke forankringen i næringsmil-
jøet og den akademiske institusjonen. 

 OPPFØLGING OG RAPPORTERING 

Hvert prosjekt følges opp av en kundebehandler fra Innovasjon Norges kontor i det respektive dist-
riktet. Kundebehandleren er i de fleste tilfellene observatør i styringsgruppen. I enkelte prosjekter 
deltar også regionansvarlig i Norges forskningsråd som observatør i styringsgruppen. I andre tilfeller 
involveres virkemiddelaktørene i regionen gjennom å motta referater fra styringsgruppemøtene.  

Kundebehandleren er i hovedsak ikke tett på prosjektene, men har gjerne relevant tematisk kompe-
tanse og godt kjennskap til næringsmiljøet som er involvert. Tjenesteansvarlig er tilgjengelig som res-
surs for de kundeansvarlige. På dette punktet er det en forskjell fra for eksempel Arena-programmet, 
der programleder følger prosjektene tettere. Årsaken til denne forskjellen skyldes blant annet at pro-
sjektene innen Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer er mer avgrensede og konkrete enn et 
klyngeutviklingsprosjekt. Tjenesteansvarlig følger altså prosjektene fra noe avstand, men treffer pro-
sjektene på samlingene som gjennomføres, og innhenter årlige rapporter og sluttrapport fra prosjekt-
ene. Tjenesten varierer også fra andre programmer og satsinger som Innovasjon Norge er operatør 
for, ved at inngripenen med næringslivet i tjenesten er mer indirekte.   

Prosjektene rapporterer årlig i skriftlig form, og i tillegg muntlig i forbindelse med samlinger. Prosjek-
tene fra runde 1 ble innvilget i februar 2014, og rapporterte skriftlig i desember 2014 eller januar 2015, 
og muntlig på samlingen i september 2014. Prosjektene fra runde to ble innvilget i desember 2014. 

 AKTIVITETER I PROSJEKTENE 

Prosjektene har en varighet på mellom seks og 24 måneder og mottar i størrelsesorden 0,5-3 millioner 
kroner. Det er uttalt fra tjenesten og eierdepartement at det er ønskelig med en variasjon i omfang på 
de ulike prosjektene. Næringsaktørers kompetanse kan styrkes gjennom å oppgradere ansattes kom-
petansegrunnlag (EVU) eller rekruttere nytt personell med riktig kompetanse (nye studietilbud i regio-
nen). Et prosjekt kan bestå av en eller flere av hovedaktivitetene i boksen under. 
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HOVEDAKTIVITETER I PROSJEKTENE 

a) Mobilisere næringsaktører for økt satsing på kompetanseutvikling og forsterket samspill med 
utdanningsmiljøer (inntil 0,5 millioner kroner). Prosjektaktiviteter inkluderer: 

 Mobiliseringstiltak, behovskartlegging og utvikling av helhetlige planer for oppgradering av 
næringsmiljøets kompetansegrunnlag 

 Etablering av samarbeidsstrukturer mellom næringslivet, utdanningsinstitusjoner og regionale 
utviklingsaktører 
 

b) Tilrettelegging for økt etter- og videreutdanning i næringsmiljøet (inntil 1,5 millioner kroner). 
Prosjektaktiviteter inkluderer: 

 Utvikling av analyser og spesifikasjoner av kompetansebehov, og et fundament for samarbeid om 
anskaffelse av nødvendig kompetanse.  

 Etablering av konkrete koplinger mellom utdanningsinstitusjonen og næringsmiljøet.  

 Utvikling av fagplaner og gjennomføringsopplegg for nye etter- og videreutdanningsprogrammer 
for de aktuelle bedriftsgrupperingene.  

 Tilrettelegging av distribuerte tilbud i form av nettstudier, eller lignende.  
 

c) Tilrettelegging av relevante studietilbud for kandidatproduksjon (inntil 1,5 millioner kroner). 
Prosjektaktiviteter inkluderer: 

 Utvikling av analyser og spesifikasjoner av behov for økt tilgang på kandidater med ønsket formell 
kompetanse, og et fundament for videre samarbeid om å realisere dette behovet. 

 Etablering og videreutvikling av konkrete koplinger mellom næringsmiljøet og relevante 
utdanningsinstitusjoner. 

 Utvikling av fagplaner og undervisningsopplegg basert på aktiv medvirkning fra næringsaktører. 

 Tilrettelegging av distribuerte tilbud i form av nettstudier, utvekslingsordninger i forbindelse med 
studier, m.m. 

Kilde: Tjenestebeskrivelsen 
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 Beskrivelse av prosjektporteføljen 

Gjennom de to første opptaksrundene innen tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmil-
jøer, er det gitt tilsagn til totalt 18 prosjekter. Ett av disse er terminert, slik at prosjektporteføljen til 
tjenesten består av 17 prosjekter. Tabell 1 og 2 viser prosjektene som fikk tilsagn fra tjenesten i første 
og andre opptaksrunde, med omsøkt og innvilget støttebeløp. 

Tabell 1: Omsøkte og innvilgede støttebeløp i første opptaksrunde. Beløp i tusen kroner. 

 Prosjekteier Ønsket finansiering Innvilget finansiering 
1 LEGASEA 2 800 2 500 

2 Pro Barents 3 000 1 500 

3 Verdal Industripark/Proneo 2 150 2 150 

4 Nasjonalt senter for komposittutdanning 3 000 3 000 

5 Kunnskapsparken i Bodø 2 625 2 600 

6 Osterfjord næringssamarbeid 3 000 3 000 

7 Kunnskapsparken Helgeland 2 301 2 300 

Totalt  18 876 17 050 
Kilde: Innovasjon Norge 

 

Tabell 2: Omsøkte og innvilgede støttebeløp i andre opptaksrunde. Beløp i tusen kroner. 

 Prosjekteier Ønsket finansiering Innvilget finansiering 
8 Arena USUS 1 500 1 500 

9 Atheno AS 1 500 1 100 

10 Eyde-nettverket 2 185 2 185 

11 Innovative Opplevelser 1 750 1 750 

12 IT-forum Sogn og Fjordane * 450 450 

13 Maritim forening Sogn og Fjordane * 500 500 

14 NODE 1 500 1 500 

15 Norinnova Technology Transfer AS 2 250 2 250 

16 Skogmo Industripark AS 2 300 2 300 

17 Tretorget AS * 500 500 

18 Visit Lillehammer 2 500 2 500 

Totalt  16 935 16 535 
Kilde: Innovasjon Norge. * Kun forprosjekt – kartlegging og mobilisering 

 

Figuren under er utarbeidet av Oxford Research og viser vår forståelse av prosjektenes kontekst og 
formål. Felles for prosjektene er målsettingen om å utvikle kompetansetilbud som det regionale næ-
ringslivet har behov for. Prosjektene etableres i en kontekst der involverte aktører i regionen oppfatter 
at det er en ubalanse mellom det regionale næringslivets behov for kompetanse og det tilbudet som 
gis av utdanningsinstitusjoner i regionen. Basert på denne opplevde utfordringen utarbeidet prosjek-
tene sine søknader til tjenesten. Søknaden og prosjektplanen beskriver tiltak som skal gjennomføres 
for å utvikle og etablere utdanningstilbudene som det regionale næringslivet har behov for. I forleng-
elsen av prosjektet implementeres de utviklede kompetansetilbudene ved utdanningsinstitusjonene 
som er involvert. Etter hvert som uteksaminerte kandidater leveres til det regionale næringslivet, og 
ansatte i næringslivet får oppgradert sin kompetanse gjennom EVU-tilbud, vil kompetansetilførselen 
i økende grad møte næringslivets behov.  
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Figur 1: Prosjektenes bakgrunn og formål 

 

Figuren under skisserer tre faser som det enkelte prosjekt går gjennom fra oppstart til avslutning. 
Oxford Research mener det er en logisk rekkefølge mellom fasene, der aktivitet i én fase påvirker 
aktivitet i den påfølgende fasen. Selv om de fleste prosjektene gjennomfører alle fasene og i rekkeføl-
gen som er angitt, er det forskjeller i prosjektenes modningsnivå ved oppstarten. Prosjektene vil derfor 
i varierende grad ha behov for å arbeide med de ulike fasene. 

Figur 2: Faser i prosjektene 

 

Allerede på søknadsstadiet stipuleres det at det eksisterer en ubalanse mellom næringslivets behov og 
utdanningsinstitusjonenes tilbud, ettersom det er en slik ubalanse som legitimerer gjennomføring av 
virkemiddeltiltaket. I den første fasen, som Oxford Research betegner som «Identifisering og kartleg-
ging av behov», vil det tydeliggjøres hvilket kompetansebehov næringslivet har. Prosjektene vil på 
dette tidspunktet konkretisere hvilke kompetansetiltak det er behov for og hvordan disse tilbudene 
skal realiseres.  

 

Kilde: Oxford Research AS 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Det er imidlertid stor variasjon mellom prosjektene hva angår detaljkunnskap om kompetanseutford-
ringen i næringsmiljøene og det utdannings- og kompetansehevingstilbudet som eksisterer i regionen 
eller andre steder i landet. Kunnskapsnivået på dette feltet har blant annet sammenheng med fasilita-
tors erfaring med å tilrettelegge for kompetansetiltak for det aktuelle næringsmiljøet. I flere av pro-
sjektene er fasilitator allerede involvert i et slikt arbeid gjennom klyngeprosjekter eller innovasjonssel-
skaper, og har inngående kunnskap om næringslivets behov. I slike situasjoner vil prosjektet gjennom 
Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer supplere og forsterke pågående innsats med samme 
formål som tjenesten. I andre prosjekter er fasilitator uerfaren med å tilrettelegge kompetansetilbud 
for det involverte næringsmiljøet. Det gjelder i særlig grad for de tre forprosjektene som fikk tilsagn 
fra tjenesten i andre utlysningsrunde. Målsettingen for disse prosjektene er begrenset til mobilisering 
av næringsmiljøer, behovskartlegging og etablering av koblinger til utdanningstilbydere.  

Klyngeprosjekter har som hensikt å bistå næringsmessige og geografisk avgrensede næringsmiljøer, 
ved å tilrettelegge for økt interaksjon mellom bedriftene, og mellom bedriftene og andre relaterte ak-
tører som utdanningsinstitusjoner og offentlig sektor. Slike prosjekter adresserer gjerne næringsklyng-
enes kompetansebehov.6 Følgelig har kompetanseutviklingsprosjekter med organisatorisk hjem i 
klyngeorganisasjoner gjerne meget god oversikt over næringens behov, samt solid næringsforankring 
av tiltakene. Dette innebærer at prosjektene som er ledet av klyngeprosjekter har gode forutsetninger 
for å raskt kunne bevege seg over i fase 2.   

På grunnlag av identifisering av næringslivets kompetansebehov beslutter prosjektene hvilke konkrete 
utdanningstilbud som skal realiseres (fase 2). Det varierer med hensyn til hvilke typer tilbud prosjek-
tene arbeider for å etablere for å adressere identifiserte mangler i regionens utdanningstilbud. I tråd 
med tjenestens utforming, kan utdanningstilbudene imidlertid klassifiseres som tilbud om høyere ut-
danning, tilbud på fagskole eller tilbud om EVU.  

UoH-institusjoner benytter i utstrakt grad støtten fra tjenesten til å utvikle nye studieemner som kan 
tas som del av en bachelor- eller mastergrad. Emner som integreres i et eksisterende tilbud krever ikke 
NOKUT-godkjennelse. Fagskoler må derimot ha denne godkjenningen av nye tilbud. Både fagskoler 
og UoH-institusjoner kan utvikle EVU-tilbud som næringslivet kan benytte mot betaling. 

I utviklingen av de konkrete utdanningstilbudene (fase 3) involveres én eller flere utdanningsinstitu-
sjoner som aktive partnere. Disse institusjonene er delvis på UoH-nivå og delvis på fagskolenivå. Alle 
prosjektene samarbeider med en utdanningsinstitusjon lokalt, men kan også ha samarbeid med insti-
tusjoner som ligger andre steder i landet enn det aktuelle næringsmiljøet. De fleste utdanningsinstitu-
sjoner har noen grad av kontakt med næringsmiljøene i tilknytning til sine fagområder. Noen har 
allerede en godt utviklet infrastruktur for etter- og videreutdanning, og andre samarbeider med næ-
ringslivet om praksisutplasseringer eller studentoppgaver. 

Det er i hovedsak utdanningsinstitusjonene og deres fagmiljøer som står for utviklingen av selve ut-
dannings- eller kompetansehevingstilbudet. Det varierer mellom prosjektene i hvilken grad og i hvil-
ken form, næringslivet blir koblet på denne prosessen. I noen prosjekter er næringen med i det konk-
rete arbeidet med utvikling av det aktuelle tilbudet, og i andre prosjekter er deres rolle begrenset til 

                                                 
6 Oxford Research (2013): Kartlegging av høyere utdanningsmiljøers næringslivsengasjement 
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deltakelse i en referansegruppe som følger utviklingen av tilbudet og der næringen har mulighet til å 
gi innspill i prosessen.  

Utvikling, iverksetting og opprettholdelse av nye kompetansetilbud, som følge av tjenesten, krever 
solid forankring av prosjektet i utdanningsinstitusjonen. Adekvate søkertall til det enkelte studiet vil 
også ha betydningen for institusjonens evne og vilje til å opprettholde tilbudet.  

Figur 3: Prosjektenes geografiske plassering 

 

Figur 3 viser den geografiske plasseringen til fasilitatorfunksjonen for de 17 aktive prosjektene i tje-
nestens portefølje. 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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 INNSATSADDISJONALITET 

Data fra spørreundersøkelsen og intervjuene viser at tjenestens innsatsaddisjonalitet, det vil si betyd-
ningen av virkemiddelet for å iverksette kompetanseutviklingsprosjekter, er høy. De aller fleste pro-
sjektene ville ikke blitt iverksatt, i det minste ikke i samme skala og like raskt tidsmessig, uten støtten 
fra tjenesten.  

Virkemiddelet skal motvirke en markeds- og systemsvikt og sikre at det etableres kompetansetilbud 
ved universiteter, høyskoler og fagskoler som møter et behov i de regionale næringsmiljøene som 
involveres. Det er dermed nødvendig at tjenesten er utløsende for at slike tilbud i det hele tatt etableres 
eller etableres raskere enn det ellers ville blitt etablert, og ikke kun fungerer som en finansieringskilde 
for tiltak som uansett ville blitt etablert. Dersom søkere tilpasser seg tjenesten for å generere midler, 
uten at prosjektideen er i samsvar med intensjonen med tjenesten, vil dette kunne svekke effekten av 
virkemiddelinnsatsen.  

Det kan stilles spørsmål om hvorvidt innsatsaddisjonaliteten av tjenesten vil være lavere om vel-
etablerte klyngeprosjekter gis tilsagn, ettersom disse aktørene gjerne allerede arbeider med å etablere 
næringsrelevante utdannings- og EVU-tilbud. Samtidig må det understrekes at det ble foretatt konk-
rete vurderinger av addisjonaliteten i prosjektforslag knyttet til etablerte klyngeprosjekter. Det ble ikke 
støttet opp om prosjekter det ble antatt ville bli gjennomført innen rammen av klyngeprosjektet. Sam-
tidig kan et tilsagn fra tjenesten gjerne støtte opp om og forsterke et pågående tiltak, slik at kompe-
tansetiltaket blir mer kraftfullt. Dette kan være særlig aktuelt for Arena-prosjekter, som gjerne har 
aktivitet i form av å støtte opp om nye utdanningstilbud eller EVU-kurs, men med begrenset tyngde.  

Figur 4 viser utdanningsaktørenes synspunkt på tjenestens innsatsaddisjonalitet for prosjektet de er 
involvert i. 13 av respondentene gir uttrykk for at utdanningstilbudet ikke ville blitt realisert uten støt-
ten fra tjenesten, mens tre respondenter mener tjenesten har fremskyndet og/eller oppskalert tilbudet. 
Fire respondenter mener utdanningstilbudet de er involvert i ville blitt realiser på samme måte uten 
støtten fra tjenesten, og at tjenesten således ikke har medført innsatsaddisjonalitet. Fem respondenter 
svarer «vet ikke». Intervjudataene støtter opp under dette bildet. Det er et fåtall eksempler på at næ-
rings- og utdanningsmiljøene allerede var i gang med å etablere kompetansehevingstiltak. Støtten fra 
denne tjenesten har bidratt til at prosessen har gått raskere og styrket innsatsen.  

Figur 4: Tjenestens innsatsaddisjonalitet, ifølge utdanningsaktørene 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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 IDENTIFISERING OG KARTLEGGING AV BEHOV 

I dette delkapittelet omtales den første fasen i prosjektene, der næringslivets kompetansebehov blir 
identifisert. Dette kan foregå gjennom en konkret kartlegging, eller behovet kan allerede være kjent 
for prosjektets fasilitator. Tilbudet som det skal arbeides for å etablere, må reflektere det faktiske 
behovet dersom det skal gi den ønskede nytten for det involverte næringslivet. Sammenhengen mel-
lom behov og tiltak krever forankring av initiativet i næringslivet, enten i form av direkte involvering 
eller gjennom en felles utviklingsressurs i form av et klyngeprosjekt eller et innovasjonsselskap. Kor-
relasjonen mellom behov og tiltak kan også tenkes å påvirkes av fasilitators erfaring med å tilrettelegge 
for kompetansehevingstiltak for det aktuelle næringsmiljøet.  

4.2.1 Initiativtakere til kompetanseutviklingsprosjektet 

Hvilken type aktør som var initiativtaker til prosjektet kan tenkes å ha betydning for næringslivsfor-
ankring og næringsrelevans i utdanningstilbudene som prosjektene arbeider for å utvikle og realisere. 
I spørreundersøkelsen til de involverte utdanningsinstitusjoner ble respondentene spurt om hvilken 
eller hvilke aktørtyper de mener var initiativtaker til prosjektet. Svarene fremgår av figur 5.  

Figur 5: Initiativtaker til prosjektet (n=25). Flere svar mulig. 

 

Hovedbildet er at det er næringsmiljøene, enten i form av klynge- eller innovasjonsselskaper eller en-
keltbedrifter som har tatt initiativ til prosjektet.   

60 % av respondentene oppgir at et klyngeprosjekt var initiativtaker til prosjektet de er involvert i, og 
24 % oppgir et innovasjonsselskap som initiativtaker. Disse to aktørtypene har som formål å tilføre 
nytte og verdi til næringslivet de betjener, og vil gjerne ha betydelig innsikt i dette næringslivets behov. 
Særlig gjelder dette klyngeprosjekter, ettersom klynger omfatter bedrifter og relaterte virksomheter 
med bransjemessige eller andre former for fellestrekk. Innovasjonsselskaper kan betjene næringslivet 
generelt, eller de kan ha en bransjemessig spesialisering. Bakgrunnsdata for kategorien «annet» viser at 
12 % av respondentene identifiserer ulike interesse- og utviklingsaktører som initiativtakere for pro-
sjektene de er involvert i. Disse aktørene er Nasjonalt senter for komposittkompetanse, Maritim Fo-
rening Sogn og Fjordane og Osterfjord Næringssamarbeid. Disse har til felles med innovasjonsselska-
per at de fremmer interesser for et bestemt næringssegment, og dermed gjerne har kunnskap om 

 

Kilde: Oxford Research AS 
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næringens kompetansebehov. Totalt oppgir 80 % av respondentene at et klyngeprosjekt, et innova-
sjonsselskap og/eller en interesse- og utviklingsaktører, alene eller i samarbeid med andre, var initia-
tivtaker til prosjektet de er involvert i.  

16 % av respondentene oppgir at bedrifter var initiativtaker til prosjektet de er involvert i. Prosjekter 
initiert av bedrifter kan antas å ha meget stor næringsrelevans. Likevel kan det potensielt være en 
utfordring at det er kompetansebehovet til den eller de bedriftene som initierte prosjektet som legges 
til grunn for utdanningstilbudet som etableres, og at relevansen for det regionale næringslivet ellers er 
begrenset.   

Flere av respondentene oppgir utdanningsinstitusjoner som initiativtaker. 24 % av respondentene 
oppgir at en UoH-institusjon var initiativtaker til prosjektet, og 4 % at en fagskole eller videregående 
skole var initiativtaker. I slike tilfeller er det et potensial for manglende næringsrelevans i tilbudene 
som etableres, med mindre institusjonene har sikret næringsinvolvering i oppfølgingen av initiativet. 

I tillegg har respondentene oppgitt SINTEF (i samarbeid med en UoH-institusjon) og Fylkesmannen 
og Innovasjon Norge regionalt (i samarbeid med klyngeprosjekt) som initiativtakere til prosjekter.  

4.2.2 Rollefordeling og forankring 

Datainnhentingen i følgeevalueringen viser at prosjektene anvender ulike fremgangsmåter i gjennom-
føringen. Blant annet varierer det hvordan fasilitator involverer relevante næringsmiljøer og utdan-
ningsinstitusjoner. Oxford Research mener dette har implikasjoner for prosjektets forankring. Invol-
vering av disse aktørtypene innebærer at de bidrar med egeninnsats i prosjektet, samtidig som deres 
eierskap til prosjektet forsterkes.  

I enkelte prosjekter har fasilitator en overordnet funksjon, mens realiseringen av prosjektet hovedsa-
kelig skjer i utdanningsinstitusjonene som inngår. En slik metodikk krever en viss modenhet i samar-
beidet mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene, der kompetansebehovene er identifisert og 
spesifisert. Innholdet i prosjektet er dermed konsentrert om de siste stegene frem mot realisering av 
utdanningstilbudet, hvor utdanningsinstitusjonenes rolle er særlig fremtredende. Næringsaktørene føl-
ger i disse prosjektene utviklingen for eksempel gjennom representasjon i styringsgruppen, eller de 
monitorerer på andre måter utviklingen slik at de kan gi innspill ved behov.  

På den andre siden av skalaen finnes mer umodne prosjekter, der konkret samarbeid mellom nærings-
liv og utdanningsinstitusjoner i liten grad har eksistert tidligere. I disse prosjektene er hovedaktiviteten 
på de tidlige trinnene, som mobilisering av næringslivet og kartlegging av behov. Fasilitator har gjerne 
en mer omfattende rolle i prosjektet, på bekostning av utdanningsaktørene. Det er også aktuelt å in-
volvere et større antall bedrifter for å sikre næringsforankring for initiativet som påbegynnes. I disse 
prosjektene er mobiliserings- og forankringsprosessen er ofte tidkrevende, og det er nødvendig å ta 
høyde for dette i prosjektplanene. 

De fleste prosjektene har utspring i nåværende eller tidligere klyngeinitiativer, der forankring og etab-
lering av tillitsfulle relasjoner er sentrale oppgaver. For disse prosjektene kan det vises til god forank-
ring i næringslivet. De tre forprosjektene etablert i 2014 manglet denne forankringen ved oppstart, og 
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forprosjektene har som formål nettopp å sikre mobilisering og en omforent forståelse av kompetan-
sebehov.  

4.2.3 Fasilitators tidligere erfaring med etablering av utdanningstilbud 

Kompetansetilbudet som utvikles i det enkelte prosjekt skal møte et kompetansebehov i næringslivet 
i regionen. Oxford Research mener at tilbudets relevans påvirkes av en rekke forhold, inkludert fasi-
litators forutgående erfaring med å etablere utdanningstilbud for det aktuelle næringsmiljøet. En slik 
erfaring innebærer kunnskap om næringens kompetansebehov, og at prosjektet har et etablert kunn-
skapsgrunnlag ved oppstarten. Evaluator mener at prosjekter der prosjektledelsen har en historikk 
med tilsvarende arbeid har lavere risiko enn prosjekter uten en slik historikk. Den praktiske implika-
sjonen er at de «uerfarne» prosjektlederne gjerne vil ha behov for en mer omfattende kartlegging av 
kompetansebehov i næringslivet enn de «erfarne» prosjektlederne.  

Erfaringene til fasilitatorene tilknyttet prosjektene i Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 
fremgår av figur 6. I ni av de 18 prosjektene har fasilitator erfaring med etablering av utdanningstilbud 
for det aktuelle fagmiljøet. Av disse er seks tilknyttet klyngeinitiativer. I de resterende ni prosjektene 
har fasilitator erfaring fra arbeid med det aktuelle næringsmiljøet, men på andre felt enn etablering av 
utdanningstilbud. Igjen er det tydelig at prosjektene som er forankret i klyngeorganisasjoner har et 
fortrinn i prosjektgjennomføringen.   

Figur 6: Fasilitators tidligere arbeid med kompetanseutvikling 

 

Det er variasjon mellom prosjektene knyttet til hvilken kunnskap om kompetansehevingsbehov som 
eksisterte ved etableringen av prosjektet, og følgelig hvorvidt det var behov for kartlegging av behov 
som del av prosjektet. Dette fremgår av figur 7. Fire av de 17 aktive prosjektene hadde gjennomført 
kartlegginger forut for prosjektet, og benytter prosjektet til å adressere disse behovene. De øvrige 
prosjektene har gjennomført (åtte prosjekter) eller skal gjennomføre (fem prosjekter) kartlegginger.  

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Figur 7: Kartlegging av kompetansebehov 

 

Kartleggingene gjennomføres ofte i form av intervjuer med sentrale aktører i det aktuelle næringsmil-
jøet, gjerne kombinert med spørreundersøkelser til et større antall virksomheter. Fasilitator, eventuelt 
i samarbeid med prosjektgruppen for øvrig, er den som i de fleste tilfeller gjennomfører kartlegging-
ene, men det er også tilfeller der utdanningsinstitusjonen forestår kartleggingen. 

4.2.4 Prosjektenes organisatoriske fundament 

Oxford Research mener at tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer samspiller med 
klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, ved at den benytter lik metodikk, er organisatorisk 
lokalisert i klyngeteamet i Innovasjon Norge, støtter opp om en av de sentrale pilarene (kompetanse-
utvikling) i klyngeprogrammet, og har klyngeprosjekter som en sentral målgruppe.  

Tjenesten kan, i det minste delvis, betraktes som en forsterkning av en av de sentrale komponentene 
i klyngeprogrammet, som klyngesatsingen kan vise til gode resultater på. Samtidig retter tjenesten seg 
mot innovasjonsmiljøer utover formaliserte klyngeprosjekter, og er ikke et virkemiddel som utelukk-
ende er tilgjengelig for klyngeprosjektene. Tjenesten kan også stimulere næringsmiljøer til en sterkere 
samordning. En slik samordning kan lede frem mot en søknad til klyngeprogrammet, selv om dette 
ikke er en uttrykt målsetting for tjenesten. 

Mange av prosjektene som finansieres av tjenesten støtter opp under allerede initierte satsinger med 
formål å tilrettelegge for næringsrelevante utdanningstilbud. Ikke minst er dette et fremtredende trekk 
ved prosjektene som ble tatt opp i tjenesten i den første utlysningsrunden, men også i betydelig grad 
for prosjektene i den andre opptaksrunden. De eksisterende initiativene var gjerne del av aktiviteten i 
et klyngeprosjekt, eller de var iverksatt av et innovasjonsselskap. For disse aktørene representerte etab-
leringen av tjenesten en mulighet for å oppskalere og fremskynde aktiviteten på feltet. Felles for disse 
prosjektene er at det eksisterte en fasilitatorfunksjon med koblinger til både næringsliv og utdannings-
institusjoner, og at behov for næringsrelevante utdanningstilbud allerede var identifisert.   

Tabell 3 viser prosjektenes organisatoriske fundament. De fleste tilsagnsmottakere er klyngeorganisa-
sjoner eller innovasjonsselskaper med SIVA-støtte (eller begge deler), mens enkelte (fem tilsagnsmot-
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takere) faller utenfor disse kategoriene. Disse mottakerne er organisert som samarbeidsforum, næ-
ringssamarbeid, etc. Alle søkerne hadde en form for formell organisering i forkant av søknadsproses-
sen. 

Tabell 3: Tilsagnsmottakernes organisatoriske fundament  

Prosjekteier Organisatorisk fundament 
LEGASEA Klyngeprosjekt og innovasjonsselskap 

Pro Barents Innovasjonsselskap  

Verdal Industripark/Proneo Innovasjonsselskap 

Nasjonalt senter for komposittutdanning Klyngeprosjekter 

Kunnskapsparken i Bodø Klyngeprosjekter 

Osterfjord næringssamarbeid Annet 

Kunnskapsparken Helgeland Innovasjonsselskap 

Arena USUS Klyngeprosjekt 

Atheno AS Innovasjonsselskap 

Eyde-nettverket Klyngeprosjekt 

Innovative Opplevelser Klyngeprosjekt  

IT-forum Sogn og Fjordane Annet 

Maritim forening Sogn og Fjordane Annet 

NODE Klyngeprosjekt 

Norinnova Technology Transfer AS Innovasjonsselskap 

Skogmo Industripark AS Annet 

Tretorget AS Innovasjonsselskap 

Visit Lillehammer Annet 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Syv av de 18 prosjektene er koblet opp mot ett eller flere Arena-, NCE- eller GCE-prosjekter. I tillegg 
har to innovasjonsselskaper fått innvilget Arena-søknader etter først å ha fått innvilget søknader til 
Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Innovasjonsselskapet Pro Barents fikk innvilget en 
Arena-søknad i juni 2014 og Kunnskapsparken Helgeland i juni 2015, etter tilsagn om et kompetan-
seutviklingsprosjekter i februar 2014. I tillegg har Innovative Opplevelser fått innvilget et kompetan-
seutviklingsprosjekt. Dette klyngeprosjektet var støttet av Arena-programmet i perioden 2008-12, og 
har siden blitt videreført, i nedskalert form, med alternativ finansiering. En stor andel av klyngepro-
sjektene som deltar i tjenesten arbeider med utvikling av kompetansetilbud som en del av prosjektet.  

Hovedmålgruppen for tjenesten er næringsmiljøer med nærmere definerte, felles kompetansebehov. 
Kompetansebehovet må være av en slik karakter at det best kan løses gjennom tilbud fra universiteter, 
høgskoler og fagskoler. Samarbeidsgrupperingene vil i mange tilfeller både befinne seg innenfor et 
geografisk avgrenset område, og ha felles tilhørighet til en næringssektor, en verdikjede, et kompetan-
seområde eller et markedsområde. 

Bedriftsforankring er mindre vektlagt i Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer enn i for ek-
sempel klyngeprogrammet, ettersom et utdanningstilbud ligger et stykke bort fra bedrifters kjerne-
fokus, og fordi deltakelse i et klyngeutviklingsprosjekt fordrer en meget solid forankring i den enkelte 
bedrift. I tjenesten er det vektlagt at søknadene bygger på en analyse eller et dokumentasjonsgrunnlag 
knyttet til næringsmiljøets fremtidige kompetansebehov. Oxford Research oppfatter at næringsrele-
vans er viktigere enn konkret og eksplisitt forankring. 

Prosjektet «Norsk havbruk - ei regional næring med regionale kompetansebehov» ble terminert da 
aktørene bak prosjektet ikke lyktes med en søknad til GCE-programmet i 2014. I tillegg medførte det 



25 
 

en utfordring at to av partene ikke lengre mottar støtte fra Arena-programmet og dermed har finan-
sieringsutfordringer. Innovasjon Norge deltok i en prosess for å justere prosjektet, men terminering 
ble utfallet til slutt. Dette innebærer at tilsagnet delvis tilbakeføres til tjenesten. De tre klyngeprosjek-
tene NCE Aquaculture, akvArena og Arena Ocean of Opportunities sto bak prosjektet, og samtlige 
tre klyngeprosjekter hadde allerede erfaring med tilrettelegging av studietilbud for sine respektive 
klynger. Prosjektets forankring i triple helix var derfor solid. Det aktuelle prosjektet støttet av tjenesten 
skulle utvikle og samordne tilbudet til oppdrettsnæringen i Norge, og sikre kontinuitet i tilbudet. Det 
var med andre ord ikke mangel på forankring i næringsmiljøene eller i utdanningsinstitusjonene som 
var skyld i termineringen, men snarere at prosjektet avhang av videre støtte gjennom GCE-program-
met.  

  Tabell 4: Kompetansehevingstilbud i prosjektene 

 P
ro

sj
e
k

t-

le
d

e
r 

U
o

H
 

F
a
g

sk
o

le
 

E
V

U
 

A
n

n
e
t 

M
e
rk

n
a
d

 

2
0
13

 

LEGASEA   x   

Pro Barents x x x Ordning der studenter knyttes til bedrifter 
gjennom hele bachelorstudiet 

 

Proneo   x Etablering av arena der næringslivet samarbeider 
om kompetansetilførsel 

 

Nasjonalt senter for 
komposittutdanning 

x x x   

Kunnskapsparken i Bodø     Terminert 

Osterfjord 
næringssamarbeid 

x x x   

Kunnskapsparken 
Helgeland 

x  x Videreutvikling av Campus Helgeland, som 
tilrettelegger for distribuerte utdanningstilbud 
levert av diverse utdanningsinstitusjoner. Også 
etablert Senter for lean-kompetanse.  
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Arena USUS x  x   

Atheno  x x x   

Eyde-nettverket x x x   

Innovative Opplevelser x x x   

IT-forum Sogn og 
Fjordane 

    Forprosjekt 

Maritim forening Sogn 
og Fjordane 

    Forprosjekt 

NODE x x x   

Norinnova Technology 
Transfer  

x  x   

Skogmo Industripark  x x x   

Tretorget AS     Forprosjekt 

Visit Lillehammer x  x   
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4.2.1 Ordning med forprosjekter 

Etter første utlysningsrunde ble det spilt inn et forslag om en opptrappingsmodell, der umodne sø-
kermiljøer i første omgang fikk tilbud om forprosjektmidler, slik at næringslivets behov kunne kart-
legges og næringslivet mobiliseres. I tjenesten ble det erfart at søknader ble tilpasset det gitte formålet 
for tjenesten, i for liten grad var skreddersydd for det involverte næringsmiljøets modningsnivå og 
behov, og at søknadene omfattet aktivitet på alle de tre aktivitetsområdene. Fra Innovasjon Norges 
side var det et ønske om å bli involvert i prosesser på et tidligere stadium i utviklingen, og kunne følge 
utviklingen mer sekvensielt. På grunnlag av disse erfaringene ble det etablert en forprosjektordning i 
andre søknadsrunde. Ordningen innebærer at tjenesten gjøres tilgjengelig for næringsmiljøer med en 
lavere formaliseringsgrad. Tendensen fra første til andre utlysningsrunden var et noe lavere modnings- 
og formaliseringsnivå på prosjektene som ble gitt tilsagn. 

 BESLUTNING OM HVILKE TILBUD SOM SKAL UTVIKLES 

På grunnlag av identifisering av næringslivets kompetansebehov (fase 1) beslutter prosjektene hvilke 
konkrete utdanningstilbud som skal realiseres (fase 2). Prosjektene varierer med hensyn til type til-
bud det arbeides for å etablere for å adressere identifiserte mangler i regionens utdanningstilbud. Til-
budene kan imidlertid klassifiseres som høyere utdanning, fagskole og EVU (se tabell 4). 

4.3.1 Etablering av ordinære studietilbud 

Case: Kompetanseutvikling i industrien på Helgeland 
Prosjektet har som målsetting å etablere studietilbud ved Campus Helgeland, som tilbyr utdannelse i 
Mo i Rana levert av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna, med flere. 
Prosjektet handler delvis om å etablere nye tilbud, og delvis om å kunne tilby eksisterende tilbud også 
ved Campus Helgeland. Kunnskapsparken Helgeland, som er fasilitator for prosjektet, har tatt rollen 
med å megle frem et desentralisert utdannelsestilbud i dialog med industrimiljøet og utdannelsestilby-
derne. Regionen har et meget sterkt industrimiljø, og Kunnskapsparken Helgeland hadde, allerede før 
etableringen av prosjektet finansiert av tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer, lyk-
tes med å få på plass forkurs for ingeniører og en bachelorutdanning for ingeniører. Prosjektet finan-
siert av tjenesten støtter opp om innhold i og rekruttering til ingeniørutdanningen, samt mobilisering 
av lærekrefter fra næringslivet.  

4.3.2 Etablering av fagskoleutdanning 

Case: Komposittkompetanse til industrimiljøene på Kongsberg og Raufoss 
Det kom inn to søknader til Innovasjon Norge om kompetanseutvikling innen fagfeltet kompositt, 
hvorav én fra Kongsberg (NCE Systems Engineering) og én fra Raufoss (NCE Raufoss). Disse to 
aktørene slo seg sammen for å utvikle kompositt- og polymerutdanning for mekanisk plastarbeidende 
industri. Det er avdekket et stort kompetansebehov innen dette feltet. Industrien har hatt vanskelig-
heter med å finne kvalifisert personell, og har behov for flere hundre faglærte i årene som kommer.  

Dette prosjektet har som hovedmål å utvikle en ny utdanning som ikke eksisterer i Norge fra før. 
Utdanningene som skal tilbys er toårig utdanning på teknisk fagskole-nivå og emner på høgskolenivå. 
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De to fagskolene som er involvert, Fagskolen Innlandet og Fagskolen Tinius, fokuserer to ulike plast-
grupper, men har mulighet til å dele forelesere. Fordi dette feltet er nytt i norsk sammenheng har 
Fagskolen Innlandet sendt to lærer til Storbritannia for videreutdanning. Skolene skal også på studietur 
til et relevant miljø i Sverige, samt leie inn eksterne forelesere fra industrien. Det har vært en utfordring 
å finansiere utstyret som er nødvendig for utdanningen. Denne type utdanning krever mye morderne 
utstyr og skolene må samarbeide med bedriftene for å få tilgang.  

Begge fagskolene har hatt nær kontakt med næringslivet tidligere, og har også tilpasset utdanningspro-
gram for denne industrien før. En utfordring de har opplevd i denne prosessen er tidkrevende søk-
nadsprosesser om godkjenning av utdanningen med NOKUT. Skolene har også ventet på en ny plan 
for læringsutbyttebeskrivelser (LUB) fra Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF). 

4.3.3 Etablering av etter- og videreutdanningstilbud 

Case: LEGASEA  
Klyngeprosjektet LEGASEA samarbeider med Høgskolen i Ålesund (HiÅ) om å utvikle et EVU-kurs 
for den marine næringen og deres samarbeidspartnere i regionen. Forgjengeren til LEGASEA, klynge-
prosjektet Omegaland, gjennomførte et slikt kurs for noen år tilbake for bedrifter som arbeider med 
Omega 3. Prosjektet som støttet av Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer bygger på erfa-
ringene som ble gjort tidligere. Denne gangen er kurset rettet mot et bredere publikum, og er relevant 
for bedrifter innen hele verdikjeden for marine ingredienser. Kurset består av flere moduler med ulike 
forelesere, og flere av disse foreleserne er hentet eksternt. Marine ingredienser er et lite fagområde og 
for å få mer kunnskap har prosjektet også vært i kontakt med to-tre internasjonale aktører, både andre 
klynger innen marine ingredienser og utenlandske utdanningsinstitusjoner. Mange eksterne forelesere 
gjør at et slikt kurs er dyrt å utvikle og midlene fra Innovasjon Norge var utløsende for å få gjennom-
ført prosjektet, selv om ønske om et slikt utdanningstilbud har vært på agendaen en lengre periode. 
Driften av kurset blir finansiert ved påmeldingsavgift. Kurset har oppstart i begynnelsen av 2016.  

HiÅ har mye erfaringer med å drive EVU-program, selv om de fleste er innen det maritime fagområ-
det. Høgskolen har hatt en markant rolle i prosjektet og har aktivt deltatt i kartleggingen av kompe-
tansebehovet i næringslivet gjennom intervjuer med bedrifter i næringen. LEGASEA og HiÅ har også 
oppnådd viktig spill-over fra prosjektet: Et professorløp, et gaveprofessorat og en stipendiatstilling 
relatert til marin sektor.  

Case: USUS 
Klyngeprosjektet USUS og Universitetet i Agder (UiA) arbeider for å etablere et utdanningstilbud for 
aktører innen reiselivsnæringen i regionen. UiA er mottaker av det meste av tilsagnsbeløpet fra Kom-
petanseutvikling i regionale næringsmiljøer, hvilket muliggjør frikjøp av timer som brukes til utvikling 
av utdanningstilbudet som prosjektet har målsetning om å realisere. UiA har en etablert struktur for 
EVU, og de nye emnene som utvikles i dette prosjektet vil bli integrert i en eksisterende grad på 
universitetet. Kursene skal tilbys både på master- og bachelornivå. Prosjektet bygger videre på eksis-
terende aktiviteter, men skal også gjennomføre kompetansekartlegginger og utvikle flere tilbud. USUS 
og UiA har et etablert samarbeid, og allerede gjennomført en pre-pilot der studenter på studiet om 
opplevelsesbasert reiseliv kunne få praksisplasser i én av USUS-bedriftene. USUS har vært en pådriver 
for å øke reiselivsstudiets relevans for reiselivsnæringen i regionen.  
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4.3.4 Andre typer aktiviteter i prosjektene 

Case: Proneo – Etablering av permanent arena 
Prosjektet fasiliteres av Proneo og adresserer kompetansebehovet til industrimiljøet i Verdal. Som del 
av prosjektet er det etablert en «arena» eller «møteplass» der bedriftene i fellesskap kan diskutere in-
dustriens kompetansebehov, og videre arbeide for å tilgjengeliggjøre denne kompetansen. Funksjonen 
skal etableres med fasilitatorressurser, og finansieres av en grunnbevilgning fra Proneo og supplerende 
inntekter fra næringslivet. Det er også etablert dialog med Nord-Trøndelag fylkeskommune om mulig 
delfinansiering av arenaen. Møteplassen blir således en permanent videreføring av prosjektet finansiert 
gjennom «Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer», som avsluttes i oktober 2015. Møteplas-
sen bringer videre resultater i form av kartlagte behov, et mobilisert næringsliv og koblinger til HINT, 
HIST og SINTEF, og skal arbeide for å realisere nye kompetansehevingstilbud på grunnlag av etter-
spørsel fra næringslivet.  

 UTVIKLING AV UTDANNINGSTILBUD 

4.4.1 Institusjonene som inngår 

Institusjonene som deltar i prosjektene i Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer varierer hva 
angår tidligere erfaring med å tilby utdanninger med særlig relevans for det aktuelle næringsmiljøet. 
For enkelte innebærer prosjektet en forlengelse og forsterking av eksisterende samarbeid, mens andre 
institusjoner ikke har forutgående erfaring med næringsmiljøet. 

Flere av utdanningstilbyderne har allerede godt utbygde EVU-tilbud. Det betyr ikke nødvendigvis at 
de har tilbud på det fagfeltet som prosjektet dekker, men de har en infrastruktur og erfaring med å 
lage EVU-kurs.  

Figur 8: Type og antall utdanningsinstitusjoner involvert (n=25) 

 

Alle prosjektene har samarbeid med minst én institusjon for høyere utdanning, en høgskole eller et 
universitet. Dette gjenspeiler at kompetansebehovet i regionene hovedsakelig er knyttet til høyere ut-
danning (NOU 2011: 3). Prosjektene kan ha samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner, og derfor 
er summen av antall utdanningsinstitusjoner høyere enn antall prosjekter (figur 8). På samme måte 
kan utdanningsinstitusjoner ha samarbeid med flere prosjekter. De fleste prosjektene samarbeider med 
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utdanningsinstitusjoner i samme region som næringen med kompetansebehovet. Fem av prosjektene 
har samarbeid på tvers av regioner. Disse prosjektene har imidlertid samarbeid med en lokal utdan-
ningsinstitusjon i tillegg til utdanningsinstitusjonen lokalisert utenfor regionen. De fleste av utdan-
ningsinstitusjonene lokalisert utenfor regionen er større universiteter med en kompetanse som ikke 
finnes i den aktuelle regionen.   

NTNU er involvert i totalt fire prosjekter, i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Finn-
mark. Fra 1. januar 2016 vil NTNU være involvert i seks prosjekter, ettersom universitetet da fusjo-
nerer med Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen på Gjøvik (NTNU er allerede involvert i pro-
sjektet som involverer Høgskolen i Ålesund, som også er en del av fusjonen). Årsaken til at NTNU er 
involvert i mange prosjekter er at institusjonen har et bredt tilbud av tekniske utdanninger, hvilket 
sammenfaller med innrettingen i prosjektene. UiA deltar i de tre prosjektene som er organisatorisk 
forankret i de regionale næringsklyngene USUS, NODE og Eyde.  

I intervjuene Oxford Research har gjennomført med aktørene er det flere som trekker frem viktighe-
ten av å utdanne personell lokalt, ettersom det øker sannsynligheten for at de blir værende i regionen. 
Det kan være utfordrende å få utdanningsmiljøer utenfor regionen til å etablere desentraliserte kom-
petansetilbud, slik at utdanningsinstitusjonen lokalisert i regionen vil være den prefererte samarbeids-
partneren forutsatt at den har en relevant kompetanseprofil.  

4.4.2 Forankring i utdanningsinstitusjonen 

I utdanningsinstitusjonene er prosjektene primært forankret på personnivå blant fagpersonell, og 
eventuelt også på ledernivå. Forankring i utdanningsinstitusjoner er en større utfordring enn forank-
ring i næringslivet, og flere rapporterer at forankringen er begrenset. For mange av prosjektene var 
ikke utdanningsinstitusjonene en initiativtaker, men ble invitert med som en del av søknadsprosessen. 
Forankringen er sterkest i prosjektene der næringsaktørene og utdanningsinstitusjonene har hatt et 
vedvarende samarbeid over tid.  

Av de 25 respondentene på spørreundersøkelsen til involverte utdanningsaktører svarer 14 av de del-
tok i utformingen av søknaden til Innovasjon Norge, og 13 at de har deltatt i etableringen av prosjek-
tets styringsgruppe. Dette er aktiviteter i tidlig fase av prosjektene. Tallet øker til 18 for deltakelse i 
utvikling av faglig innhold eller fagplaner. Dette viser at enkelte institusjoner ble koblet på prosjektene 
først i utviklingsfasen.  
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Figur 9: Aktiviteter utdanningsinstitusjonen har deltatt i (n=25) 

 

De fleste involverte utdanningsinstitusjonene har en sterk faglig kompetanse innen fagområdet som 
prosjektet støtter opp under (figur 10). Nesten 70 % av utdanningsinstitusjonene har hatt utdannings-
tilbud innen samme fagområde som prosjektet tidligere, mens for rett under 30 % er utdanningen i et 
nytt fagområde. Det betyr at selv om næringene har behov for kompetanseheving innenfor et gitt 
område, er det ikke nødvendigvis slik at denne kompetansen ikke finnes i de regionale utdanningsmil-
jøene. Dette indikerer at det ikke er fravær av utdanningstilbud i regionen som er problemet, spørs-
målet er da om det er mangel på kjennskap til hverandres tilbud og behov som er problemet, eller om 
problemet ligger i at studiene mangler næringsrelevans eller at næringsmiljøene mangler ressurser til å 
delta.  

Figur 10: Har din institusjon eksisterende utdanningstilbud innen det samme fagområdet som dette prosjektet støtter opp under? 
(n=25) 

 

Ingen av prosjektene rapporterer at de ligger bak fremdriftsplanen (figur 11). Imidlertid nevner mange 
informanter at det er utfordrende å følge fremdriftsplanen, og at ulike elementer i planene tar lengre 
tid enn forutsatt.  
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Figur 11: Er prosjektets fremdrift i henhold til prosjektplanen? 

 

Halvparten av respondentene i spørreundersøkelsen rapporterer at deltakelsen i prosjektet ikke har 
resultert i samarbeid med nye institusjoner (figur 12). Dette har nok sammenheng med at mange av 
de involverte aktørene allerede har et etablert samarbeid fra tidligere prosjekter. De som har med en 
samarbeidsparter fra utenfor regionen knytter i større grad nye kontakter. Av de som svarer at de har 
fått bedre samarbeid med nye institusjoner er det halvparten som rapporterer at disse nye kontaktene 
er i næringslivet, mens den andre halvparten trekker frem at de har fått bedre samarbeid med andre 
utdanningsinstitusjoner.  

Dette viser at fragmentering i systemet, eller mangel på kontakt mellom utdanningstilbyderne og næ-
ringsmiljøene, ikke nødvendigvis er årsaken til at næringsmiljøene har udekkede kompetansebehov. 

Figur 12: Har deltakelsen i prosjektet ført til at du/din institusjon har innledet samarbeid med institusjoner/aktører dere ikke 
hadde samarbeid med fra før? 

 

Prosjektledelsen og styringsgrupper er organisert på ulike måter i prosjektene. I enkelte prosjekter 
fungerer styringsgruppen i klyngeprosjektet også som styringsgruppe for kompetanseprosjektet, mens 
andre prosjekter har særskilt sammensatte styringsgrupper. I de fleste prosjektene er utdanningsinsti-
tusjonene representert i styringsgruppen. 

Data fra spørreundersøkelsen og intervjuene viser at prosjektledelsen og styringsgruppen i hovedsak 
har fungert tilfredsstillende (figur 13 og 14), men med enkelte unntak. I teori om organisering og 
ledelse av klyngeprosjekter er det fremhevet at fasilitator bør fungere som et bindeledd mellom aktører 
i triple helix-samarbeid.7 De ulike aktørtypene har egen terminologi, rasjonalitet og logikk, og fasilitator 

                                                 
7 Se for eksempel Agderforskning og Oxford Research (2014) Organisering og ledelse av klyngeprosjekter, for en 
gjennomgang av teori og praktiske erfaringer på feltet. 
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bør beherske alle disse for å fungere som kobler mellom aktørene. Det samme gjelder for prosjektene 
støttet av Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer.  

Figur 13: Hvordan har prosjektledelsen fungert? (n=25) 

 

Figur 14: Hvordan har styringsgruppen fungert? (n=25) 

 

4.4.3 Finansiering   

Finansieringen fra Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer kan brukes til følgende kostnadsele-
menter knyttet til de angitte formål og hovedaktiviteter:  

 Prosjektledelse og fasilitering  

 Personellressurser (timer og reisekostnader) fra bedrifter og utdanningsinstitusjoner benyttet i de 
avtalte utviklingsaktivitetene.  

 Møteplasser og nettverksbygging  

 Strategi- og analyseaktiviteter, o.l. med innkjøpte tjenester.  

 Kommunikasjonstiltak  

Informantene fremholder at utdanningssystemet i Norge ikke har en god infrastruktur for å prøve ut 
nye tilbud og utdanninger. Utdanningsinstitusjoner er stort sett helt avhengig av prosjektfinansiering 
for å kunne bruke tid på å utvikle et nytt tilbud. Flere utdanningsinstitusjoner og prosjekter som er 
intervjuet rapporterer at det er vanskelig for utdanningsinstitusjoner å bidra med egenfinansiering 
fordi de fleste ikke har rom for slike tiltak innen sine budsjetter. Derfor er det ofte tidsbruk som er 
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egeninnsatsen fra disse institusjonene, og flere rapporterer at tidsbruken ofte kommer i tillegg til or-
dinær arbeidstid. 

Etter at det enkelte prosjekt i porteføljen er gjennomført og utdanningstilbudet er utviklet, vil utdan-
ningsinstitusjonen overta ansvaret for selve implementeringen. Utdanningstilbudet kan da bli en del 
av institusjonens ordinære tilbud, eller fungere som EVU-tilbud hvor bedrifter kan motta kurset mot 
betaling. I runde to av følgeevalueringen (i 2016) vil det derfor være viktig å undersøke hvordan de 
utviklede kompetansetilbudene forvaltes av utdanningsinstitusjonene. Et uønsket scenario er at ut-
danningstilbudet blir utviklet, men ikke iverksatt. Enkelte informanter fremholder at dette har skjedd 
i andre prosjekter med formål å utvikle utdanningstilbud tilpasset næringslivet. 

4.4.4 Synergier med andre virkemiddelordninger 

For en stor andel av prosjektene i porteføljen har tilsagnet fra Kompetanseutvikling i regionale næ-
ringsmiljøer supplert og støttet opp om et allerede påbegynt initiativ for å etablere utdanningstilbud 
særlig relevant for det regionale næringslivet.  

Ikke minst gjelder dette i de tilfeller der fasilitatorfunksjonen er lokalisert i et klyngeprosjekt støttet av 
Norwegian Innovation Clusters, som omfatter nivåene Arena, Norwegian Centres of Expertise og 
Global Centres of Expertise. Klyngeprogrammet har kompetanseheving som en av sine pilarer, og 
tilgjengeliggjøring av kompetanse, både i form av kandidatproduksjon og EVU-tilbud, er en felles 
utfordring for virksomhetene som inngår i en næringsklynge, og en oppgave der klyngeprosjektet i 
mange tilfeller har tatt en posisjon.8   

Norges forskningsråds program Forskningsløft i nord (NORDSATS) har støttet aktivt opp om initia-
tivet Campus Helgeland, som er et samarbeid mellom blant andre flere universiteter og høgskoler i 
Nord-Norge for å tilby ulike undervisningstilbud på Helgeland. NORDSATS har vært avgjørende for 
å etablere en MBA i teknologiledelse. Denne er innrettet mot yrkesaktive i næringsliv og offentlig 
sektor, og har høye søkertall og søkere fra hele landet. Fagmiljøet ved Universitetet i Nordland og 
Nordlandsforskning, inkludert PhD-stipendiater finansiert av NORDSATS, deltar i gjennomføring av 
undervisningen. Studiet innebærer kompetansetilførsel til industrimiljøet på Helgeland, samt forster-
kede koblinger mellom involverte forsknings- og næringsmiljøer.  

Flere prosjekter har også rapportert at det er synergier med VRI-programmet. VRI tilbyr ulike verktøy 
som kan være relevant å benytte for å støtte opp om kompetanseprosjektet. Eksempler på slike verktøy 
er «dialogmøter», der aktører bringes sammen for å diskutere behov og samarbeidsmuligheter, og 
«mobilitet», som blant annet kan tilrettelegge for deltakelse fra næringslivet i undervisningsoppgaver. 

 

                                                 
8 Se «Oxford Research (2013): Kartlegging av høyere utdanningsmiljøers næringslivsengasjement» for en detaljert beskri-
velse. 
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 UTDANNINGSINSTITUSJONEN OVERTAR RESULTATET AV PROSJEKTET 

De første prosjektene som støttes av tjenesten avsluttes i løpet av 2015, og konkrete resultater i form 
av kompetansetilbud som gjennomføres vil manifestere seg fra dette tidspunkt og utover. Innovasjon 
Norge følger prosjektene frem til etablering av utdanningstilbudet. Samtidig er det interessant å vur-
dere resultater av tjenesten etter etablering av nye utdanningstilbud. Det er resultatene på dette nivået 
som adresserer de utfordringene som ligger til grunn for etableringen av tjenesten. 

Tabellen under viser status for de seks prosjektene som ble tatt opp i tjenesten i den første utlysnings-
runden. De ulike kompetansehevingstilbudene som er utviklet i prosjektene planlegges realisert delvis 
fra høsten 2015, og i flere tilfeller planlegges oppstart i vårsemesteret 2016 eller i høstsemesteret 
samme år. EVU-kurset i «Praktisk ledelse» ved HINT er fulltegnet med deltakere fra næringslivet, og 
startet opp i september 2015.  

  Tabell 5: Status for prosjektene i første opptaksrunde 

 Prosjekt Status 

U
tl

y
sn

in
g

 2
0
13

 

LEGASEA EVU-kurs starter våren 2016 

Pro Barents Planer for utdanningstilbud innen høyere utdannelse, EVU og fagskole skal foreligge 
når prosjektet avsluttes i oktober 2015.  

Proneo Oppstart september 2015 for «Praktisk ledelse», et EVU-kurs på HINT (10 studiepo-
eng). Studiet har rekruttert 40 deltakere (fulltegnet) fra næringslivet. 

Nasjonalt senter for 
komposittutdanning 

Fagskolen Tinius har fått NOKUT-godkjenning og Fagskolen Innlandet skal sende 
(september 2015) søknad til NOKUT. Tre EVU-kurs (som også kan ta som valgfag på 
ingeniørstudiet) er utviklet, og vil kunne tilbys ved Høgskolen i Gjøvik fra våren 2016. 

Osterfjord nærings-
samarbeid 

Bergen tekniske fagskole søker NOKUT, og sikter mot oppstart av tilbudet høsten 
2016. Utdanningstilbud, inkludert EVU, ved Høgskolen i Bergen under utvikling. 

Kunnskapsparken 
Helgeland 

Senter for lean-kompetanse etablert, og EVU-kurs rettet mot subsea-markedet utviklet.  
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 Vurdering og anbefalinger 

I dette kapittelet presenteres Oxford Researchs analyse av de innhentede dataene. Vi trekker frem 
lærdommer fra tjenesten og prosjektene, og identifiserer det vi mener er god praksis fra prosjekter og 
også barrierer som må overstiges for å realisere kompetansehevingstilbudene som utvikles i prosjek-
tene. Basert på lærdommene presenteres så enkelte anbefalinger for den videre gjennomføringen av 
tjenesten og prosjektene som inngår.  

 ER TJENESTEN HENSIKTSMESSIG INNRETTET? 

Det regionalpolitiske bakteppet for tjenesten er et ønske om sterke geografisk spredning av kompe-
tansearbeidsplasser. Etablering av utdanningstilbud tilpasset det regionale næringslivets behov forut-
settes å medføre flere kompetansearbeidsplasser i den aktuelle regionen, og dermed at flere personer 
med høy kompetanse velger å etablere seg og bli boende i regionen. Tjenesten baserte seg videre på 
at det eksisterer en markedssvikt som hindrer etableringen av kompetansehevingstiltak tilpasset det 
regionale næringsmiljøet.  

Oxford Research mener det kan tenkes ulike tiltak for å adressere utfordringen som ligger til grunn 
for tjenesten. For eksempel kan det tenkes en incentivordning rettet mot UoH-sektoren, der etablering 
av næringsrelevante utdanningstilbud belønnes. I en slik ordning ville utdanningsinstitusjonen inneha 
prosjektledelsen, og ville måtte gå i dialog med næringslivet og deres representanter for å definere 
behovet. Det kan også tenkes tiltak gjennom skatte- og avgiftssystemet. Ordningen med redusert ar-
beidsgiveravgift for utvalgte distriktskommuner er et virkemiddel for å styrke sysselsettingen i disse 
kommunene. Denne ordningen er ikke innrettet spesifikt mot kompetansearbeidsplasser, men illus-
trerer muligheten for å anvende skatte- og avgiftssystemet for å sikre spredt bosetting.    

KMD valgte å etablere en søknadsbasert virkemiddelordning inspirert av erfaringene fra klyngepro-
grammene. Det er svært utfordrende å vurdere om de finansielle ressursene, som utgjør totalt 40 mil-
lioner kroner for de to første årene av tjenesten, er anvendt på en slik måte at effekten optimaliseres. 
Tjenesten må derfor primært vurderes opp mot sin formulerte hovedmålsetting om å forsterke regio-
nale næringsmiljøers tilgang på relevant arbeidskraft, og ikke mot en eventuell alternativ anvendelse 
av finansieringsmidlene. Vurderingen må også omfatte måloppnåelse og effekter, inkludert prosjekte-
nes addisjonalitet samt barrierer og suksesskriterier for god gjennomføring. I tillegg vil vurderingen 
omfatte organiseringen av tjenesten. Resultater og effekter vil manifestere seg gradvis i gjennomfø-
ringen av tjenesten, og vil undersøkes særlig i følgeevalueringens rapportering i 2016. I denne rappor-
ten fokuseres det særlig på å dokumentere lærdommer fra gjennomføringen av prosjektene, inkludert 
barrierer og suksesskriterier. 

Oxford Research oppfatter at det er en forståelse i KMD om at tjenesten har et element av utprøving 
ved seg, og at det er et ønske om å lære av erfaringer fra tjenesten for videre arbeid med utfordringene 
knyttet til behovet for kompetansearbeidsplasser i hele landet. Tjenesten har derfor et relativt bredt 
nedslagsfelt hva angår tilsagnsmottakernes modningsnivå. Flere av prosjektene har hatt behov for å 
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justere fremdriftsplan eller målsettinger for å tilpasse prosjektet til kartlagte behov og erfarte mulighe-
ter og begrensninger, og vurderer denne fleksibiliteten i tjenesten som viktig. Fra følgeevaluators per-
spektiv er det også interessant at fleksibiliteten gir grunnlag for læring. 

Foreløpig kan det registreres at søknadstilfanget i de to første utlysningsrundene var svært tilfredsstil-
lende, hvilket kan betraktes som en indikator på behovet for tjenesten. Tjenesten har et markert aspekt 
av pilotering ved seg. En suksess fra klyngeprogrammet blir forsøkt testet ut i en ny form, og man vil 
høste erfaringer fra tjenesten som en av mange mulige innganger for å støtte opp om «et kompetent 
og konkurransedyktig næringsliv med attraktive arbeidsplasser i hele landet». Prosjektene varierer hva 
angår modningsnivå på tidspunktet de fikk tilsagn om støtte fra tjenesten. Innovasjon Norge har valgt 
å støtte noen prosjekter i tidlig fase, selv om disse er beheftet med større risiko og usikkerhet. 

Prosjektlederne opplever at tjenesten utgjør et supplement til virkemiddelporteføljen for øvrig. Midler 
fra Norwegian Innovation Clusters og fylkeskommunale midler kan i noen grad benyttes til samme 
formål, men sjeldent i samme utstrekning. Tjenesten adresserer dermed et behov som andre virke-
midler ikke gjør, og er således et kompletterende tilskudd i virkemiddelapparatet. 

 VIKTIGE LÆRDOMMER 

Fellesnevneren for prosjektene er at de skal identifisere og spesifisere et kompetansebehov i det in-
volverte næringsmiljøet i regionen, foreta en beslutning om type kompetansetilbud som skal utvikles 
og utvikle innholdet i kompetansetilbudet i samarbeid med en utdanningsinstitusjon. Ved avslutning 
av prosjektet skal kompetansetilbudet foreligge ferdig utviklet, og klart til å iverksettes i regi av utdan-
ningsinstitusjonen.  

5.2.1 Bedriftsforankring og næringsrelevans  

Oxford Research peker i denne rapporten på ulike forhold som påvirker prosjektets evne til presist å 
definere det aktuelle næringslivets kompetansebehov, og på dette grunnlag foreta en beslutning om 
type kompetansetilbud som skal utvikles. Det er en viktig forutsetning at tilbudet som besluttes etab-
lert rent faktisk gjenspeiler det behovet som finnes i næringsmiljøet, altså at tilbudet har næringsrele-
vans. Oxford Research oppfatter at prosjektene som hovedregel har lyktes med å fange opp nærings-
miljøenes behov. I det minste gjelder dette for prosjektene i første opptaksrunde. Prosjektene i den 
andre opptaksrunden har i noen tilfeller kommet kort med dette arbeidet, og det er således for tidlig 
å vurdere om behovet til næringsmiljøene er presist definert. Oppgaven er delvis løst gjennom spør-
reundersøkelser til bedriftene som utgjør næringsmiljøene, hvilket gir alle aktørene en mulighet til å få 
sin stemme hørt i kartleggingsarbeidet.  

Oxford Research mener det er hensiktsmessig å skille mellom næringsrelevans og næringslivsforank-
ring. Næringsrelevans viser til samsvar mellom næringslivets kompetansebehov og det kompetansetil-
budet som etableres gjennom prosjektet støttet av tjenesten. Relevans kan betraktes som et aspekt ved 
resultatet av prosjektet, og er avgjørende i vurderingen av om prosjektet er vellykket. Næringslivsfor-
ankring, eller bedriftsforankring, viser til hvorvidt virksomheter er involvert, i større eller mindre grad, 
i prosjektets utforming og gjennomføring. Forankring kan dermed betraktes som et aspekt ved pro-
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sessen med etableringen av kompetansetilbudet. Forankring er viktig, men ikke avgjørende, i vurde-
ringen av om prosjektet er vellykket. Oxford Research mener med andre ord at den direkte involve-
ringen av enkeltbedrifter i seg selv er underordnet prosjektets evne til fange opp og definere næringens 
kompetansebehov, og utvikle et tilbud på dette grunnlaget. I ytterste konsekvens kan direkte bedrifts-
involvering være uheldig for å definere behovet, ved at involvering av enkelte, dominerende bedrifter 
kan lede til at deres behov tillegges større vekt enn det er grunnlag for.  

Prosjektleders evne til å uttrykke næringsmiljøets behov er et moment Oxford Research mener har 
betydning for å sikre næringsrelevans i kompetansehevingstilbudet. Vi mener prosjektleders erfaring 
med det aktuelle næringsmiljøet, eventuelt også inkludert arbeid med kompetanseheving, styrker ev-
nen til å definere behovet presist og effektivt, samt beslutte hvilke kompetansetiltak som bør utvikles. 
Prosjektledere som har denne erfaringen har gjerne oppnådd denne som fasilitator for et klyngepro-
sjekt som omfatter det samme næringsmiljøet, eventuelt et innovasjonsselskap som arbeider med dette 
næringsmiljøet. Data innhentet i følgeevalueringen viser at 80 % av respondentene oppgir at et klynge-
prosjekt, et innovasjonsselskap og/eller en interesse- og utviklingsaktører, alene eller i samarbeid med 
andre, var initiativtaker til prosjektet de er involvert i. Disse aktørtypene fremmer interesser for et 
bestemt næringssegment, og brakte dermed kunnskap om næringens kompetansebehov med seg inn 
i prosjektet. I sum er det Oxford Research oppfatning at næringsrelevansen i prosjektene er god, og 
at dette henger sammen med at en stor andel av prosjektene er forankret i klyngeprosjekter og inno-
vasjonsselskaper. Halvparten av prosjektlederne har i tillegg erfaring med kompetanseutviklingstiltak 
for næringsmiljøet. 

Størst usikkerhet knytter det seg til de tre forprosjektene, men disse er da også aktivt etterlyst i tjenes-
ten gjennom etableringen av forprosjektordningen. 

Et sentralt spørsmål er om tjenesten lykkes med å fange opp de «riktige» søkerne, det vil si de nærings-
miljøene som vil ha størst effekt av etablering av et relevant kompetansetiltak. Dette er et meget kom-
plisert spørsmål å besvare. Tjenesten er slik innrettet at en viss grad av formalisering forutsettes for å 
motta støtte. Miljøet må fange opp utlysningen og formulere en søknad. Oxford Research mener 
innrettingen er hensiktsmessig, da en slik formalisering reduserer risikoen i gjennomføringen av pro-
sjektet. Et miljø med lav grad av formalisering vil være beheftet med større risiko, og vil gjerne også 
ha behov for mer tid til tillitsskapende prosesser og organisering. Den valgte modellen med forpro-
sjekter, der miljøer som har kommet kort i arbeidet med å samordne seg og utvikle løsninger i felles-
skap, fremstår i så måte som hensiktsmessig, og utvider nedslagsfeltet for tjenesten. Følgeevalueringen 
vil vurdere disse prosjektene nærmere i neste rapport.    

5.2.2 Forankring i utdanningsinstitusjonen 

Forankring i utdanningsinstitusjonen er viktig for å sikre god gjennomføring av prosjektet og videre-
føring i etterkant av prosjektperioden. Evalueringsarbeidet har avdekket at det er variasjon mellom 
prosjektene med tanke på hvor godt forankret de er i utdanningsinstitusjonene.  

Det er ulike grunner til dette. For det første er det praktiske utfordringer knyttet til det at prosjektle-
dere i næringsmiljøene og utdanningsinstitusjonene skal arbeide sammen.  
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De fleste prosjektene har en rekke involverte aktører, og det varierer hvor godt relasjonen mellom 
aktørene var etablert ved prosjektoppstart. Enkelte prosjekter har hatt utfordringer knyttet til de språk-
lige barrierene mellom næringslivet på den ene siden og utdanningsinstitusjonene på den andre siden. 
Miljøene bruker ulike terminologier og det har vært nødvendig å etablere en felles forståelse før pro-
sjektet kunne fatte beslutninger om hvilke tilbud som skulle utvikles. 

Prosjektene som er ledet av personer med erfaring fra UoH-sektoren har en fordel og de opplever 
færre slike språkbarrierer. Prosjektledere med erfaring både fra næringsliv og utdanningssektoren kan 
fungere som tolk mellom andre parter og slik unngå misforståelser og frustrasjon blant aktørene. 
Denne fordelen kommer også frem i prosjekter hvor aktørene har vært med på å utvikle utdannings-
tilbud tidligere.  

Dette gjenspeiler seg også i fremdriften i prosjektene. De miljøene som allerede hadde etablert en 
relasjon mellom nærings- og utdanningsmiljøene kom raskere i gang med å utvikle tilbudet. For andre 
miljøer har det vært en utfordring å følge fremdriftsplanen, ettersom dialog og avklaring mellom in-
volverte partnere har krevd mer tid enn antatt.  

Det er en utfordring at næringslivet og utdanningsmiljøene arbeider på ulike måter. Tidsdimensjonen 
er en del av dette. Utdanningsinstitusjonene operer med lengre tidshorisonter. De planlegger semes-
tervis, noe som ikke alltid passer overens med næringslivets behov.  

Evalueringen har også avdekket noen eksterne barrierer. Flere av prosjektene er avhengig av å få stu-
dietilbudene godkjent av NOKUT. Det er en tidkrevende prosess. UoH-sektoren har mulighet til å 
utvikle studier innenfor de områdene der de allerede har studietilbud, uten å måtte søke NOKUT. 
Hvorvidt dette er en barriere vil derfor variere mellom de ulike institusjonene og med hva slags typer 
studier de skal utarbeide.  

Til tross for at Kunnskapsdepartementet forventer at UoH-sektoren har en inngripen med det regio-
nale næringsmiljøet, er det ikke spesifikt allokert finansielle ressurser til dette. Dagens finansierings-
struktur skaper en økonomisk barriere. EVU-kursene, samt andre studietilbud universitetene og høg-
skolene oppretter uten at de har fått tildelt studieplasser fra Kunnskapsdepartementet finansieres del-
vis etterskuddsvis gjennom ettersom studentene blir uteksaminert.  Studieplassene er heller ikke full-
finansierte slik som ordinære studieplasser er. Det betyr at utdanningsinstitusjonene må få finansiert 
studiene på en annen måte, og da gjerne i form av studieavgift fra studentene. Selv om finansierings-
modellen for fagskolene er noe annerledes, er det også her slik at skolene får finansiering i etterkant 
av gjennomførte studier.  

Utdanningsinstitusjonene tar dermed en høyere økonomisk risiko når de utvikler denne typen studien, 
enn når de utvikler ordinære studier. Resultatet er at de mangler ressurser til å arbeide med utvikling 
av et nytt studietilbud. Utdanningsinstitusjonene har i liten grad ressurser tilgjengelig for slike oppga-
ver, og er avhengig av ekstern finansiering eller ildsjeler ved institusjonen som gjør dette arbeidet uten 
godtgjørelse.  

Det er derfor viktig at det enkelte prosjekt som støttes av tjenesten allokerer midler til utdanningsin-
stitusjonene som deltar, slik at disse gis anledning til å finansiere eller kjøpe fri timer for involvert 
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personell ved institusjonen. De totale prosjektbudsjettene må dermed balanseres mellom, på den ene 
siden, kartlegging av næringslivets behov og fastsetting av hvilket kompetansetiltak som skal realiseres, 
og på den andre siden selve utformingen av tilbudet.   

Det er mulig å ta noen organisatoriske grep for å redusere risikoen utdanningsinstitusjonene tar. Et 
slikt grep er å forankre innsatsen på tilstrekkelig høyt nivå både i næringslivet og ved utdannelsesinsti-
tusjonen. Ved utdannelsesinstitusjonen kan det være hensiktsmessig med forankring på rektor- og 
dekan- og instituttnivå, i tillegg til personell på det aktuelle fagområdet. Formålet er både å skape en 
eierskapsfølelse for prosjektet, men også å sikre at det avsettes nok ressurser til utvikling og gjennom-
føring av studietilbudet. 

Allokering av midler til utdanningsinstitusjonene fjerner ikke den økonomiske barrieren fullstendig, 
men barrieren blir flyttet. Det er en frykt i utdanningsmiljøene for at de ikke vil ha ressurser til å 
gjennomføre utdanningstilbudet i etterkant av endt prosjektperiode. Dette henger sammen med at de 
er usikre på om de vil få studenter nok til å drifte tilbudet, særlig er det en aktuell problemstilling for 
de prosjektene der næringen består av små bedrifter.  

5.2.3 Kompetansetilbudenes bærekraft 

Tjenesten har som formål å bidra til utvikling av nye utdanningstilbud, mens utdanningsinstitusjonens 
gjennomføring av utdanningstilbudet skjer utenfor prosjektet som støttes av tjenesten. Selv om tje-
nesten har som målsetting å bidra til bedre kompetansetilgang for det regionale næringslivet som er 
målgruppen for det enkelte prosjekt, er det kun prosessen frem mot utviklingen av et studietilbud som 
direkte støttes av tjenesten. Den praktiske gjennomføringen av tilbudet er i regi av UoH-institusjonen 
eller fagskolen, og det er i tillegg behov for å markedsføre tilbudet og rekruttere studenter. Hovedmålet 
for tjenesten om å «forsterke regionale næringsmiljøers tilgang på relevant kompetanse» betinger der-
med handlinger fra ulike aktører utenfor prosjektet som støttes av tjenesten. 

Det er særlig to momenter som potensielt kan være en utfordring for bærekraften i prosjektene. Disse 
to henger delvis sammen og handler om finansiering av utdanningstilbud.  

Den første utfordringen ligger i finansieringsmodellen for universitet- og høgskolesektoren og fags-
kolene. Utfordringen bunner i at EVU-tilbud ikke finansieres på samme måte som ordinære studietil-
bud.  

Den andre utfordringen er knyttet til næringslivets evne og vilje til å betale for etter- og videreutdan-
ning av de ansatte. Betalingsviljen og -evnen i næringslivet henger blant annet sammen med konjunk-
turene i næringen, så selv om det er identifisert et reelt kompetansebehov er det ikke gitt at næringslivet 
velger å benytte seg av dette. Også næringsmiljøets struktur i form av bedriftsstørrelse kan påvirke 
evnen til å nyttiggjøre seg kompetansetilbudet, hvilket blant annet viser seg gjeldende for reiselivsnæ-
ringen. Denne næringen består i utstrakt grad av små bedrifter som opererer med små marginer, slik 
at prioritering av kompetanseheving utgjør en betydelig investering for bedriften. Denne investeringen 
krever svært fremoverlente og utviklingsorienterte bedrifter.  
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Enkelte av prosjektene har en spesifikk innretting mot olje- og gassnæringen, som i løpet av tjeneste-
perioden har opplevd en markant konjunkturnedgang. Som et resultat av dette har oljeindustriens 
fokus på rekruttering og kompetansetilførsel blitt svekket, hvilket kan vanskeliggjøre rekruttering til 
utdanningstilbud som etableres. Det kan dermed distingveres mellom et kompetansetilbuds nærings-
relevans, og tilfanget av studenter på et etablert studium. En næring som oppfattes som å være i tilba-
kegang kan tenkes å fremstå som mindre aktuell å innrette seg mot for studenter. Også bedriftene kan 
være mindre interessert i å prioritere etter- og videreutdanning i nedgangstider. En slik situasjon vil 
ikke innebære økt kompetansetilførsel for det aktuelle næringsmiljøet, til tross for at prosjektet støttet 
av tjenesten kan ha vært gjennomført helt i henhold til planen. Hvorvidt hovedmålet for tjenesten 
oppfylles avhenger altså delvis av forhold utenfor tjenestens og prosjektenes kontroll.  

Vi har i evalueringsarbeidet avdekket at det i flere tilfeller var etablert kontakt og samarbeid mellom 
næringsmiljøene og utdanningsinstitusjonene før prosjektet startet, samt at særlig klyngene allerede 
hadde arbeidet med kompetansehevingstiltak for næringsmiljøet. I tillegg er regionale utdanningsmil-
jøer med i hovedvekten av prosjektene og de inkluderte utdanningsmiljøene har i stor grad allerede 
utdanningstilbud innenfor det fagfeltet prosjektet dekker.  

Mangelen på kompetanse i regionen skyldes derfor ikke nødvendigvis at det ikke er noe tilbud eller at 
det er mangel på kontakt mellom næringsliv og utdanningstilbyder. Dette indikerer at det snarere er 
mangel på etterspørsel eller mangel på finansielle muskler til å sende ansatte på kurs, som er en av 
årsakene til at næringslivet mangler kompetanse. Dette er en problemstilling som er identifisert i tidli-
gere undersøkelser av etter- og videreutdanningsmarkedet9. 

Dersom dette er tilfellet, kan utdanningstilbydernes frykt for at de ikke vil klare å fylle opp studiene 
med studenter, være velbegrunnet. Dette er et moment det vil være naturlig å følge opp i 2016-rapp-
orten fra følgeevalueringen.  

Det er imidlertid mulig å foreta seg noen grep for å redusere risikoen for at manglende studenter fører 
til at studietilbudet ikke blir gjennomført. De utdanningsinstitusjonene som ser ut til å lykkes best med 
organiseringen av studietilbudet, er de institusjonene som klarer å integrere tilbudet i allerede eksiste-
rende strukturer eller portefølje. Det er grunn til å tro at tilbudene som er integrert i institusjonens 
eksisterende portefølje er mer bærekraftige, fordi kompetansen og tilbudet ikke forsvinner selv om 
studentene uteblir i en kortere periode.  

Gjennom å inkludere tilbudet i etablerte EVU-sentre eller andre strukturer, skaper prosjektene en 
institusjonell hukommelse som gjør tilbudene mer robuste mot svingninger i studentmarkedet. Insti-
tusjonene har strukturer som bevarer kunnskapen og det utviklede studietilbudet selv om enkeltper-
soner skulle forsvinne, eller at det ett år skulle være for få studenter til å gjennomføre studiet. 

Det er en barriere for tilbudets bærekraft at det er nytt og ukjent ved oppstarten. Det kan være behov 
for omfattende mobiliserings- og rekrutteringsprosesser for å fylle opp studiet, særlig de første gang-
ene det tilbys. Enkelte av prosjektene i tjenesten inngår i en bredere portefølje av aktiviteter som alle 

                                                 
9 Brandt et al. (2009) ”Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og 
samspill”. Oslo: NIFU, rapport 6/2009. 
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har som formål å tilrettelegge for næringsrelevante studietilbud. Fasilitatorer for disse prosjektene 
vektlegger viktigheten av å følge opp innsatsen også etter at utdanningstilbudet er utviklet. Det tar 
gjerne minst to til tre år før et utdanningstilbud er godt etablert i den forstand at det er kjent blant 
potensielle studenter. Særlig i disse første årene er det viktig å aktivt rekruttere studenter for å sikre 
tilstrekkelig antall til å kunne opprettholde tilbudet. I dette arbeidet kan fasilitatoren ha en rolle, men 
denne aktiviteten må da finansieres av andre ordninger en «Kompetanseutvikling i regionale nærings-
miljøer». 

Prosjektene fra første opptaksrunde avsluttes høsten 2015, og prosjektene kjennetegnes ved at de 
inngår i et pågående initiativ fra fasilitatorfunksjonen. Fasilitators arbeid med å tilrettelegge for næ-
ringsrelevante utdanningstilbud ble påbegynt før oppstarten av Kompetanseutvikling i regionale næ-
ringsmiljøer, og vil i utstrakt grad få en oppfølging etter prosjektavslutning. En slik oppfølging vil være 
avhengig av finansiering fra alternative kilder. Mulige finansieringskilder kan være fylkeskommunen 
og VRI-programmet. Både fylkeskommunens regionale utviklingsmidler og VRI-programmet kan be-
traktes som relativt «frie» midler, i den forstand at føringene fra KMD og den aktuelle fylkeskommu-
nen, samt Norges forskningsråd når det gjelder VRI-programmet, gir betydelig rom for prioritering i 
det enkelte fylke. En slik oppfølging vil kreve mindre budsjetter en oppgaven med å kartlegge næ-
ringslivets behov for kompetansetilbud, og oppgaven med å utvikle kompetansetilbudene. 

 ANBEFALINGER TIL TJENESTEN 

Basert på erfaringene i de ulike prosjektene har Oxford Research følgende anbefalinger til den videre 
gjennomføringen av tjenesten: 

5.3.1 Ressurser til aktiv involvering av utdanningsinstitusjoner 

En utfordring som er viktig å adressere er forankringen i utdanningsinstitusjonene. En mulig løsning 
på denne utfordringen er at prosjektet tidlig må allokere nok ressurser til utdanningsinstitusjonen slik 
at de får frigjort tid til å bruke på prosjektet.  

5.3.2 Ressurser til implementering og sementering av kompetansetilbud 

Det er identifisert en betydelig barriere i forlengelsen av prosjektene, der det utviklede studietilbudet 
skal implementeres ved utdannelsesinstitusjonen. Barrieren består i å sikre tilstrekkelig rekruttering til 
studiet til å etablere og sementere dette. Det er et ønske fra flere av prosjektene at tjenesten inkluderer 
muligheten for en forlengelse, eventuelt med et nedskalert budsjett, der det tilbys finansielle midler 
eksplisitt for å sikre rekruttering og permanentering av utdannelsestilbudet. På den måten reduseres 
også risikoen for utdanningsinstitusjonene, og det er mer sannsynlig at utdanningen etableres som et 
permanent tilbud. Oxford Research mener KMD og Innovasjon Norge har et ansvar for å sikre ge-
vinster av tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer, og at en slik gevinstrealisering vil 
forsterkes av en rolle som beskrevet over.   
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5.3.3 Ytterligere kvalitetssikring i seleksjonsprosessen 

Arbeidet med følgeevalueringen viser at forankring av prosjektet i utdanningsinstitusjonen(e) som 
deltar er et suksesskriterium. Forankringen må være reell, i den forstand at institusjonen er aktivt og 
omfattende involvert i gjennomføringen av prosjektet. Videre krever god måloppnåelse at det aktuelle 
næringsmiljøet må evne å nyttiggjøre seg kompetansetilbudet som etableres. Oxford Research mener 
en ytterligere kvalitetssikring av disse kriteriene i seleksjonsprosessen vil medvirke til forbedret mål-
oppnåelse.  
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