
Verksted for regional utvikling 25.09.19

Innledning til gruppearbeid nr. 2 om 
distriktsutvikling og kompetanse 

Siv Hemsett 
• rådgiver Vest-Agder fylkeskommune
• koordinator Kompetanseforum Agder



Hvordan kan fylkeskommunen være en god 
samarbeidspartner og hjelpe kommunene med å løse 
deres lovpålagte og frivillige oppgaver?

• Demografiske endringer skaper store utfordringer i distriktene 
• Økende andel eldre gir behov for flere og andre velferdstjenester enn 

tidligere 
• Krevende å rekruttere kompetent arbeidskraft til distriktskommunene 



Befolkningssammensetning 
på Agder i 2018 og 2040. 

Prosentene refererer til 
aldersgruppene 
• 0 – 17 år 
• 18 – 66 år  
• 67 + år

Harde fakta fra Agder – økonomisk bærekraft



Bedriftsundersøkelsen NAV Agder
Bedriftene melder om behov for 2700 nye ansatte, herav innen 
helse- og sosial ca. 500 nye ansatte.

Vi mangler i Agder
• 200 sykepleiere og 50 spesialsykepleiere
• 25 vernepleiere 
• 25 psykologer
• 25 legespesialister
• 25 helsefagarbeidere



5 spørsmål med eksempler fra Agder  
1. Hvilke strukturer og samarbeidsformer har FK som vi kan bygge videre på? 

2. Innenfor hvilke tema og oppgaver kan FK være en god partner og veileder for 

distriktskommunene om deres kompetansebehov? 

3. I lys av samfunnsutviklerrollen, hva kreves av FK for å bidra til å løse kommunenes 

kompetanseutfordringer (organisering, type kompetanse etc.)? 

4. På hvilken måte er kommunene involvert i utviklingen av FK kompetansestrategier?

5. Hvilken rolle kan FK ta i utvikling av kommunale kompetansestrategier?



Fylkeskommunens rolle innen kompetanse og utdanning

1. Ansvar for all videregående opplæring, både for ungdom og for 
voksne 

2. Ansvar for karriereveiledning. Karriereveiledning for ungdom er 
en del av arbeidet i de videregående skolene. Veiledning, 
realkompetansevurdering og opplæring av voksne 

3. Ansvar for fagskolen (praktisk høyere utdanning) 
4. Ansvar for å koordinere og følge opp planer og strategier, etter til 

plan- og bygningsloven 
5. Bred samfunnsutviklerrolle ref. regionreformen





Hva skjer i Agder?

• Nytt fylke og ny organisasjon 1.1.2020
• Ny regionplan: Regionplan Agder 2030
• Kompetansestrategi Agder 2030 

Distriktsvennlige utdanninger
• Utvikling av relevante fagutdanninger
• Rekrutteringsprosjekt og heltidskultur



• Utøve samfunnsutviklerrollen

• Koordinert virkemiddelbruk 

• 8 hjemmehavner, rådgiverne 
jobber på tvers 

• Nå målene i Regionplan Agder 
2030. Agder som en attraktiv, 
samskapende og bærekraftig 
region



Tre gjennomgående perspektiver:
• Klima og miljø
• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
• Næringsutvikling og samarbeid om nye 

arbeidsplasser

Fem hovedsatsingsområder:
• Transport og kommunikasjon
• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og 

distrikter
• Verdiskaping og bærekraft
• Utdanning og kompetanse
• Kultur

Regionplan Agder 2030



Samarbeid gjennom regionale strukturer fasilitert av FK

Regionale koordineringsgrupper knyttet til Regionplan Agder  

1. Levekår og folkehelse
2. Klima og miljø
3. E-helse og velferdsteknologi
4. Utdanning 
5. Kultur

Rådmannsgruppen på Agder er styringsgruppe
Hensikt er å nå målene i Regionplan Agder



Utvikle kunnskap 
arbeidslivet 

etterspør

Skape et attraktivt 
arbeidsliv

Kvalifisere til 
arbeidslivet

Ta i bruk og 
videreutvikle 

kompetansen i 
arbeidslivet 

GOD BALANSE MELLOM TILBUD OG ETTERSPØRSEL ETTER 
KOMPETANSE I ARBEIDSMARKEDET



Økonomisk bærekraft:
Ønske om et 

konkurransedyktig 
næringsliv og en effektiv 

offentlig sektor 

Sosial bærekraft:
Ønske om at alle som har 
mulighet skal inkluderes i 

arbeidslivet

To likeverdige perspektiver

God balanse mellom tilbud og etterspørsel 
etter kompetanse i arbeidsmarkedet



Målgrupper 
 Næringslivet, innovasjonsaktører, forskning
 Klynger og nettverk
 Kommuner/offentlig sektor
 NAV 
 Karrieresentre
 Partene i arbeidslivet
 Utdanningsinstitusjoner



Kompetansforum Agder etablert i 2019



Kompetansforum Agder

 Oppfølging av kompetansestrategien skjer her 
 En åpent nettverks- og samarbeidsarena fasilitert av fylkeskommunene
 Målgruppen er lik strategien: aktører fra hele arbeidslivet
 To storsamlinger i året. Etablert fra 2019
 Metodikk for oppfølging av samlinger og tema er fortsatt i prosess
 En arena for nye satsinger og tiltak
 En arena for å belyse/forsterke eksisterende satsinger og tiltak 
 Bidra til kunnskap hos målgruppen for å nå mål om bedre balanse.. 



Kompetansestrategi Agder 2030 er ikke «vår» strategi, 
men alle aktørene i Agder sin strategi – også kommunene! 

Kompetanseforum Agder: Alle kommunene er invitert 
som faste deltakere i forumet. KS deltar i styringsgruppen. 

Involvering kommuner



Samling i KFA 4.9: 
Hvordan løser 
aktørene på Agder 
fremtidige 
kompetansebehov i 
helse- og 
omsorgssektoren?



Distriktsvennlige utdanninger 

VAF gir støtte til utvikling av 
studietilbud.

Men markedet har større 
behov!

• Lister Kompetanse AS gjør høyere utdanning lettere tilgjengelig for de som bor i Lister
• Distriktsvennlig utdanning på universitets- og høgskolenivå + fagskole 
• Studiene er nettbasert kombinert med samlinger. De fleste av studiene er gratis
• Samarbeid bl.a. med Universitetet i Agder

Sykepleie
Vernepleie
Barnehagelærer
Grunnskolelærer
Helsesykepleier
Digital transformasjon og ledelse
Økonomi og administrasjon 







Eksempler på prosjekter i Agder som bidrar til å løse 
kommunens utfordringer:

Rekrutteringsprosjekt Fra deltid til heltid i kommunesektoren 



Behov for virkemidler for å løse utfordringene

Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging  
(forslag til tiltak i NOU 2019:12 – Lærekraftig utvikling, s. 155)

«Aktører fra tilbudssiden og etterspørselssiden kan søke om prosjektmidler for 
å utvikle nye fleksible utdannings- og opplæringstilbud. Dette kan være både 
forprosjekter, utvikling av konkrete tilbud og drift av tilbud.»

Hvem bør fasilitere en slik ordning?



Takk for meg! 

Siv Hemsett  - she@vaf.no
rådgiver Vest-Agder fylkeskommune
koordinator Kompetanseforum Agder
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