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Forord
Denne rapporten, som omhandler organiseringen av etter- og videreutdanning i landbruket, er
tredelt. Første del er en kartlegging av dagens tilbud av etter- og videreutdanning i landbruket.
Her blir flere av tilbyderne presentert hver for seg. I tillegg er en matrise med informasjon om
kursene lagt ved som vedlegg. Andre del er bakgrunnsinformasjon som er samlet inn fra de
ulike tilbyderne. Denne informasjonen er utgangspunktet for tredje del, som presenterer noen
forslag til hvordan det samlede tilbudet av etter- og videreutdanning kan forbedres.
Dette prosjektet er i finansiert av EVL-fondet og Landbrukets Utredningskontor. En del
fagpersoner fra tilbyderne er representert i en referansegruppe som består av: Tone Budde
Erichsen, Liv Kjuus, Terje Sandkjær, Jan Erik Sundby og Harald Velsand. Landbrukets
Utredningskontor retter en særlig takk til referansegruppene for mange nyttige samtaler og
kommentarer til arbeidet. Landbrukets Utredningskontor vil også takke alle andre som har
stilt velvillig opp med informasjon og innspill.
Når det gjelder det faglige innholdet, vurderinger og konklusjoner står Landbrukets
Utredningskontor ansvarlig for rapportens innhold i sin helhet. Rapporten er utarbeidet av
Hanne Eldby og Torbjørn Tufte.
Landbrukets Utredningskontor takker for et interessant oppdrag.

Oslo, januar 2003
Bjørn Strøm
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VEDLEGG

1 Innledning
Tilbudet om etterutdanning og kompetansebygging i landbrukssektoren er i dag sto1i, målt i
antall kurs og antall tilbydere. I dette prosjektet ønsker vi å se litt nærmere på hvordan
kompetansebyggingen i landbrukssektoren er organisert i dag. Prosjektet er hovedsakelig
rettet inn mot den delen av opplæringstiltakene som har gårdbrukere som målgruppe.
Hensikten er å finne ut om det er mulig å samordne deler av arbeidet som utføres av de ulike
tilbyderne av kompetansehevende tiltak, for å unngå eventuell dobbel bruk av ressurser og
spisse kvaliteten på de tilbudene som gis. Ved å få et klarere bilde av organiseringen av
tilbudet, vil man kunne foreslå konkrete områder hvor samarbeid er hensiktsmessig.
Gårdbrukerne deltar i utstrakt grad i ulike former for opplæringstiltak. Landbrukets
Utredningskontor gjennomførte i 2000 en un'.dersøkelse som viste at om lag 60 prosent av
gårdbrukerne hadde deltatt i etterutdanning som var relevant for gårdsdrifta i løpet av de siste
tre årene (Kvendseth m.fl 2001) 1• Samtidig tilegner bonden seg realkompetanse gjennom
arbeidet på gården, rådgivning fra varemottakere og forsøksringer, diskusjoner i faglag og
mellom kollegaer med mer. Den delen av bondens realkompetanse, som oppnås gjennom
etter- og videreutdanning (utenfor den videregående skolen), dokumenteres per i dag i stor
grad gjennom kursbevis. Siden kursene ofte er ko1ivarige, og det er mange aktører som gir
ulike tilbud, er det per i dag ingen fullstendig oversikt over innholdet og nivået på de ulike
tiltakene.
Behovet for å finne et system for å bedømme kompetansen som gis gjennom disse tiltakene,
aktualiseres gjennom det arbeidet som pågår som en følge av Realkompetanseprosjektet, samt
av diskusjonen som går innenfor landbruket om å innføre et kompetansekrav for
matprodusenter. I dag er det mulig for gårdbrukere å få utstedt kompetansebevis for den
realkompetansen de har ervervet seg gjennom arbeid og kurs i samtlige fylker, og det er mulig
å få utredet kompetansegapet mellom den enkeltes reallrnmpetanse og de kravene som stilles
for å få eksempelvis agronomtittel. Dette gir gårdbrukere uten agronomutdanning mulighet til
å "fylle hullene" som skal til for å bli agronom. Det er i den forbindelse viktig at gårdbrukerne
sikres uttelling for det mangfold av kurs og opplæringsaktiviteter som de faktisk deltar på.

1.1 Problemstilling
Problemstillingene som danner utgangspunkt for arbeidet med rapporten er følgende:

Målsetting
Hensikten med dette prosjektet er å komme med forslag til hvordan etterutdanningen rettet
inn mot gårdbrukere kan effektiviseres og sikres kvalitetsmessig. Det vil også være viktig å

1

K vendseth, Chris Helen m.fl. 2001. Etterutdanning i landbruket. En kartlegging av bondens ønske 0111 økt
kompetanse. Rapport 2 - 2001 fra Landbrukets Utredningskontor.
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komme med forslag til hvordan opplæringstiltakene og den kompetansen bonden tilegner seg
gjennom arbeidssituasjonen kan dokumenteres.

Resultatmål
Tilbudet av etter og videreutdanning rettet mot gårdbrnkerne vil bli kartlagt. Det vil også bli
kartlagt hvilke tilbud som i dag er rettet inn mot tillitsvalgte og rådgivere i landbrnket som
eventuelt kunne komme til nytte i utviklingen av tilbud rettet inn mot gårdbrnkerne som
grnppe.
Det vil bli presentert forslag til hvordan de ulike tilbyderne av etter- og videreutdanning kan
samarbeide for eksempel gjennom nettverk med hensyn til utvikling av opplæringstiltak,
evaluering m.m.
Det vil også bli vurdert hvilke muligheter man har for å samordne dokumentasjon av
realkompetansen som gis gjennom de ulike tilbudene om etter- og videreutdanning
innenfor landbrnksfag. Slik vil både brnkerne og de som skal utrede realkompetanse og
kompetansegap vite hvordan tilbudene skal verdsettes.

1.2 Metode
Resultatmålene i undersøkelsen er tredelt. Først vil fremgangsmåten ved kartleggingen av
tilbudet bli presentert, før vi fortsetter med å presentere ulike forslag til forbedringer i
samarbeidet mellom tilbyderne og for hvordan realkompetansen som oppnås gjennom
kurstilbudene skal kunne formaliseres.

1.2.1 Kartleggingen av etter- og videreutdanning
Tilbudet av etter- og videreutdanning har blitt søkt kartlagt gjennom å sende ut skjemaer til
utfylling av de organisasjonene som ble antatt å ha et slikt tilbud rettet inn mot gårdbrnkere.
Organisasjonene ble bedt om å distribuere skjemaene utover i distrikts- og lokale ledd i sine
organisasjoner. Dette er gjort av noen, men ikke av alle. Vi antar likevel at de kursene som
organisasjonene sentralt ikke har oversikt over, i stor grad er kurs som blir avholdt en eller
noen få ganger på bakgrnnn av spesielle lokale behov. Noen av organisasjonene har tilbud
som ikke er direkte relatert til landbrnk, men som først og fremst er hobbybasert. Det er
likevel vanskelig å trekke et klart skille, da mange gårdsbrnk driver med næringsvirksomhet
ut over selve matproduksjonen. I slike tilfeller kan for eksempel språkkurs, treskjæring og
lignende være næringsutøving med gårdsbrnket som utgangspunkt. Organisasjonene ble
likevel bedt om å unnlate å ta med kurs i oversikten hvis de først og fremst er innrettet mot
hobby og fritid. I vedlegget til rapporten følger eksempel på følgebrev, forklaring til
kartleggingsskjema og sammenstilte kartleggingsskjema.
Kartleggingen gir ikke et fullstendig bilde av etter- og videreutdanningskurs som tilbys
gårdbrnkerne. Det kan tenkes at det finnes tilbydere som har kurs rettet inn mot gårdbrnkere,
som ikke har blitt invitert til å delta. Det er også noen organisasjoner som ikke har registrert
alle tilbud som gis på distrikts- og lokalt nivå i organisasjonene. I disse tilfellene er det
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sannsynligvis tilbud som har blitt avholdt en eller noen ra ganger. Det er heller ikke alle som
har svart på invitasjonen om å delta.
Under følger en oversikt over organisasjonene og skolene som har blitt bedt om å svare på
henvendelsen. I de tilfellene det ikke er oppgitt svar fra noen av disse, kan det enten komme
av at organisasjonen ikke har slike tilbud som det er bedt om å få kartlagt, eller det kan
komme av at det ikke er svait verken på henvendelsen eller på purringen som ble sendt ut om
lag en måned etter at fristen for å svare var ute.
Organisasjoner, institusjoner og skoler som har blitt bedt om å oppgi hvilke kurs de
arrangerer:
PRIOR Norge
TINE
Norsk Kjøttsamvirke
GENO
Norsvin
Felleskjøpene
Norsk Landbrukssamvirke
Gartnerhallen
Gjensidige NOR
HOFF Norske Potetindustrier
Honningcentralen
L.0.G. AS
Landteknikk
Norges Pelsdyralslag
Norges Skogeierforbund
Skogeierforeningene
Landkreditt
Debio
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Birøkterlag
Norges Bygdekvinnelag

Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond
Det Kgl. Selskap for Norges Vel
FMLA i de enkelte fylkene
Norges Bygdeungdomslag
Norsk Ga1inerforbund
Norsk fjørfelag
Norsk Kjøttfeavlslag
Norsk sau- og geitalslag
Bygdefolkets Studieforbund
Studieforbundet natur og miljø
Natur og næring fjernundervisning
Skogbrukets Kursinstitutt
Landbrukets Forsøksringer
KSL-sekretariatet
Økologisk landslag (OIKOS)
Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
Norske Landbrukstenester
Norsk Gardsmat
Norsk Bygdeturisme
Norske Lakseelver
Naturbruksskolene som har VKI og VKII-kurs
innenfor landbruksfag - totalt 35 skoler.

1.2.2 Forslag om samarbeid mellom aktørene
Forslagene til endringer i organiseringen av etter- og videreutdanning som fremkommer i
denne rapporten, er et resultat av en prosess der mange av tilbyderne har deltatt. Dette betyr
ikke at alle som har væ1t med, er enige i forslagene, men de har vært diskutert i samtaler med
en eller flere av dem. Forslagene er likevel å regne som forslag fra Landbrukets
Utredningskontor.
Tilbyderne har deltatt i prosessen enten som referansepersoner, som infmmanter og/eller som
deltakere i et arbeidsseminar som ble avholdt i forbindelse med prosjektet.
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Referansepersonene som har deltatt i prosjektet er:
Tone Budde Etichsen, organisasjonskonsulent i Landbrnkets Forsøksringer
Liv Kjuus, generalsekretær i Bygdefolkets Studieforbund
Jan Erik Sundby, rektor ved Tomb Jordbrnksskole
Terje Sandkjær, rektor ved Holt videregående skole
Harald Velsand, organisasjonssjef i Norges Bondelag
Referansepersonene har deltatt i ett møte, i arbeidsseminaret, som samtalepartnere hver for
seg, og de har fått anledning til å komme med kommentarer til rapporten før den ble
ferdigstilt.
Det er også foretatt intervjuer med personer i en del av organisasjonene som har tilbud om
etter- og videreutdanning. Disse personene er:
Harald Velsand, Norges Bondelag
Hilde Bryhn, Prior
John Petter Løvstad, Norsk Bonde og Småbrnkarlag
Liv Kjuus, Bygdefolkets Studieforbund
Terje Berntsen, Studieforbundet natur og miljø
Torhild Slåtto, Natur og næring fjernundervisning
Arbeidsseminaret ble avholdt 18. november i Gjensidige NORs lokaler. Torhild Slåtto
innledet arbeidsseminaret med å peke på hvilke utfordringer man står overfor i landbrnket
med hensyn til kompetanse, og hver enkelt av organisasjonene fortalte noen ord om hvilke
utfordringer de står overfor i sitt arbeid.
Målsettingen for arbeidet på seminaret var: Bøndene skal ha et tilbud om etter- og
videreutdanning som er best mulig tilpasset deres behov innenfor rammene av de
ressursene som er tilgjengelig i dag.
Videre ble det fokusert på problemer med hensyn til å nå målsettingen, det ble sett på hvilke
resultater det burde jobbes mot, og hvilke forhold som det måtte gjøres noe med for å oppnå
resultater. Resultatene fra arbeidsseminaret blir presente11ikapittel4.
Deltakerne på seminaret var:
Terje Berntsen, Studieforbundet natur og miljø
Severin Breivik, Vinterlandbruksskolen i Oslo
Kjell Børresen, Bygdefolkets Studieforbund- Hedmark
Gunnar Elvhaug, TINE
Tone Budde Etichsen, Landbrnkets Forsøksringer
Ragnvald Gramstad, Jæren Forsøksring
Svein Holsen, Akershus Bondelag
Tore Holt, Norsk Kjøttsamvirke
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Liv Kjuus, Bygdefolkets Studieforbund
Lillian Konglestad, Hoff Norske Potetindushier
Ingar Mellem, Statens landbruksforvaltning
Tone Mosebø, Stend Jordbruksskule
Terje Sandkjær, Holt Videregående skole
Torhild Slåtto, Natur og næring fjernundervisning
Jan Erik Sundby, Tomb Jordbruksskole
Harald Velsand, Norges Bondelag
Fra Landbrukets Utredningskontor deltok:
Hanne Eldby
Bjørn Strøm
Torbjørn Tufte

1.3 Definisjoner
I denne rapporten er det en del begreper som går igjen. Vi vil i det følgende gi forklaringer på
hva som ligger i disse. I tillegg vil det bli redegjort for de mest brukte forkortingene innen
etter- og videreutdanningen.
Etter- og videreutdanning:
Med etter- og videreutdanning mener vi her kurs tilrettelagt for gårdbrukere innenfor temaer
som kan være aktuelt for gårdsdrifta. Dette innebærer at også kurs som er på nivå med
grunnopplæringen i denne sammenhengen blir etter- og videreutdanning, fordi de er spesielt
tilpasset slik at de ikke må tas på full tid. Dermed omfatter etter- og videreutdanning i denne
sammenhengen både korte og lange kurs, og kurs som gir formell kompetanse og kurs som

ikke gir det.
Realkompetanse2:
Med realkompetanse menes all formell, ikke-formell og uformell kompetanse en person har.
Formell læring er læring som tilbys av en offentlig eller offentlig godkjent
opplæringstilbyder, og hvor læringen ender opp i offentlig dokumentasjon. Med ikke-formell
læring mener vi i denne rapporten læring som tilbys av en opplæringstilbyder (privat,
organisasjoner, studieforbund, arbeidsgiver m.m.), men hvor læringen ikke resulterer i noen
fmm for offentlig dokumentasjon. Uformell læring er læring som et resultat av
hverdagsaktiviteter med relasjon til arbeid, familie og fritid. Det er de to første av
læringsformene som vil bli behandlet i denne rapporten.

2
Definisjonen er i tråd med Realkompetanseprosjektet 1999- 2002 - i mål eller på startstreken? Sluttrapport.
Voksenopplæringsinstituttet 2002.
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Forkortinger:
BSF: Bygdefolkets Studieforbund
BU: Bygdeutviklingsmidler
EB: Etterutdanning for bønder
EVL: Etter- og videreutdanningsfondet
FINKO: Fiskerinæringens Kompetansesenter
FMLA: Fylkesmannens landbruksavdeling
KIL: Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket
KSL: Kvalitetssystem i landbruket
KUP: Kompetanseutviklingsprogrammet
LFR: Landbrukets Forsøksringer
NB: Norges Bondelag
NBS : Norsk Bonde- og Småbrukarlag
NORSØK: Norsk senter for økologisk landbruk
OIKOS: Økologisk landslag
ORNAB: Opplæringsrådet for naturbruk
SKI: Skogbrukets Kursinstitutt
SLF: Statens landbruksforvaltning
SND: Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
N&M: Studieforbundet natur og miljø
UFD: Utdannings- og forskningsdepartementet
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2 Andre kapittel
I denne undersøkelsen er nær 100 organisasjoner og institusjoner blitt spurt om deres tilbud
om etter- og videreutdanning som er rettet mot gårdbrukere. De organisasjonene som fikk
henvendelse fra Landbrukets Utredningskontor ble presentert i forrige kapittel. Henvendelsen
som gikk ut til disse organisasjonene ligger ved denne rapporten som Vedlegg 1 og Vedlegg
2. En fullstendig oversikt fra de som har besvart henvendelsen i form av matriser over
tilbydere, fagområder med mer er presentert i Vedlegg 3. I dette kapitlet vil vi oppsummere
noen hovedtrekk fra svarene som ble samlet inn.
Spørreskjemaet fokuserte på følgende forhold rundt etter- og videreutdanning for
gårdbrukere:
Arrangør
Fagområder det tilbys etter- og videreutdanning innenfor
Kursnavn
Bruk av studieforbund
Samarbeidspartnere
Målgrupper for tilbudet (gårdbrukere/tillitsvalgte/rådgivere)
Timetall for de enkelte kurs
Antall samlinger
Kurstype (studiering, nettbasert undervisning, helgekurs m.m.)
Type dokumentasjon for gjennomføring (eksamen, kursbevis m.m.)
Hvor ofte de enkelte kurstilbud blir tilbudt
Egenbetaling
Andre finansieringskilder
I det følgende vil vi presentere et omriss av det tilbudet av etter- og videreutdanning som
tilbys gårdbrukere. Tilbyderne er her delt inn i følgende grupper:
Naturbruksskolene, hvor vi i denne sammenhengen har konsentrert oss om de som
tilbyr grønne studieretninger og som samtidig har spesielt tilrettelagte tilbud for
voksne, enten det dreier seg om agronomutdanning eller andre kurs.
Voksenopplæringsorganisasjonene, som her består av studieforbund med tilbud om
etter- og videreutdanning rettet inn mot gårdbrukere (Bygdefolkets Studieforbund og
Studieforbundet natur og miljø), Natur og næring fjernundervisning og Skogbrukets
Kursinstitutt.
Samvirkeorganisasjonene, som består av varemottakerne og avlsorganisasjonene. I
tillegg har vi her med Norsk Landbrukssamvirke som er en paraplyorganisasjon for de
øvrige samvirkeorganisasjonene.
Faglagene, som her består av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Skogeierforeningene
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Landbrukets Forsøksringer
Fylkesmannens landbruksavdeling
Andre, som i denne sammenhengen er Norsk senter for økologisk landbruk
(NORSØK), Økologisk Landslag (OIKOS), og Norges Bygdekvinnelag.

2.1 Naturbruksskolene
Ni av de 35 naturbruksskoler som mottok spørreskjemaet har opplyst at de har tilbud om
etter- og videreutdanning for gårdbrukere. Disse skolene er: Gjennestad skole, Hvam
videregående skole, Kalnes videregående skole, Kleiva videregående skole, Mo og Jølster
Vidaregåande skule, Tomb jordbruksskole, Vefsn Landbruksskole, Vinterlandbruksskulen i
Ryfylket og Vinterlandbruksskulen på Jæren. Totalt har disse 66 ulike kurs. Tematisk spenner
kursene bredt, fra gårdsturisme, grønn omsorg, produksjonsfag, HMS med mer.
Naturbruksskolene har kurs av atskillig lengre varighet enn Forsøksringene og
Samvirkeorganisasjonene. I gjennomsnitt har kursene en varighet på 100 timer, men det er
noen få kurs som drar gjennomsnittet veldig opp. Fire skoler har oppgitt at de har
agronomutdanning rettet inn mot voksne som går over fra ett til tre år. Dette er Mo og Jølster,
Kalnes, Hvam og Vinterlandbruksskulen i Ryfylke. Disse kursene gir mulighet til åta
eksamen. Mo og Jølster har både samarbeidet med BSF i planleggingsfasen og med Natur og
Næring som er medarrangør. Kalnes gjennomfører kursene over tre år på kveldstid. Det er
ingen samarbeidspartnere inne i dette opplegget. Hvams tilbud er nettbasert med
helgesamlinger for å få praksis, mens Vinterlandbruksskulen i Ryfylke tilbyr VKII Allsidig
landbruk. Her er det heller ikke samarbeidspartnere inne i opplegget. Kleiva vgs har også et
nettbasert tilbud om å ta teknisk fagskole innenfor husdyr over tre år. Dette tilbudet er et
samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Vinterlandbrukskolen på Jæren oppgir to grunnfag
som etterutdanningstilbud rettet mot gårdbrukere. Begge fagene er delt i to moduler. Det ene
grunnfaget; økonomi og ledelse, er utviklet i et samarbeid med Høyskolen i Telemark, og det
andre; handlingskompetanse, i samarbeid med Rogaland Høgskole. Gjennestad skole oppgir
et tilbud om 10 vekttall i økonomi og ledelse i et samarbeid med Vestfold Bondelag, Norsk
Gartnerforbund og Høyskolen i Vestfold. Utviklingen av kurstilbudet er finansiert ved hjelp
av midler fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket. Hvam vgs tilbyr
etterutdanningskurs som gir fagbrev for blomsterdekoratører og anleggsgartnere. Her er det
ikke oppgitt samarbeid med noen. Kursene er finansiert gjennom egenbetaling og
voksenopplæringsmidler. En av skolene, Tomb jordbruksskole, er sammen med Prior
arrangør av "Fjørfeskolen'', som presenteres under samvirkeorganisasjonene. Av dette går det
an å slutte, at en relativt høy andel av etter- og viderutdanningstilbudene som tilbys
gårdbrukere av naturbruksskolene, er et resultat av samarbeid enten med andre
utdanningsinstitusjoner eller brukergruppene (Forsøksringene, Prior, TINE m.m.)
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Selv om gjennomsnittslengden på kursene er lang, så er de fleste kursene som an-angeres av
naturbruksskolene likevel mer kortvarige kurs som ikke leder frem mot eksamen.
Dokumentasjonen er her vanligvis et kursbevis. Nesten alle disse kursene mottar EVL-støtte,
det vil si de er såkalte EB-kurs. De fleste kursene går over mellom 12 og 40 timer, og har
vanligvis fra to til fem samlinger. Vanlig pris er fra 500 til 2500 kroner. Se vedlegg 3 for flere
detaljer.

2.2 Voksenopplæringsorganisasjonene
De fire organisasjonene som har sitt hovedvirkefelt innenfor etter- og videreutdanning har
naturlig nok et bredt spekter av tilbud. Natur og næring fjernundervisning, har til sammen 49
ulike kurstilbud rettet inn mot gårdbrukere og andre. Blant annet tilbys en rekke VK-1 og VK11-kurs innenfor studieretning for naturbruk. Disse kursene tilbys i et samarbeid med Mo og
Jølster videregåande skule (se også forrige delkapittel). Det er også mulig åta forberedende
kurs til fagprøve i akvakultur og fagbrev som skogsarbeider/skogsmaskinfører (det siste i et
samarbeid med B SF)3. De øvrige temaene spenner vidt; hage, vedlikehold, juss, KSL, sau
med mer. Mange av disse siste kursene er i samarbeid med BSF, og et par av tilbudene er i
samarbeid med Studieforbundet natur og miljø.
Bygdefolkets Studieforbund, BSF, har totalt 87 kurstilbud. Her er Aktivt Skogbruk-pakken
(se Skogbrukets Kursinstitutt) bare telt som ett tilbud. Bygdefolkets Studieforbund har kurs i
samarbeid med Landbrukets Forsøksringer, Landbrukshelsen, Norges Birøkterlag, Norges
Bygdeungdomslag, 4H, Hed-Opp, Norsk Sau- og Geitalslag, Norges Bondelag, TINE, Geno,
Norsvin, Norges Skogeierforbund, videregående skoler med flere. Totalt er det oppgitt
samarbeidspartnere på om lag halvparten av tilbudene fra BSF. Temaene til kursene fra BSF
favner vidt faglig sett, fra produksjonsfag, EDB, teknikk, økonomi og ledelse til
kulturformidling.
Studieforbundet natur og miljø, N&M, har ti kurs rettet inn mot gårdbrukere, hvorav fire er
KSL-kurs og ett er jordbruksforhandlinger. Videre har de kurs i birøkt, økonomi og ledelse,
motorsagkurs og sveising.
Skogbrukets Kursinstitutt, SKI, har opplyst at de totalt har 58 kurs rettet inn blant annet mot
gårdbrukere innenfor temaene skogbruk, økonomi og ledelse, miljø, driftsteknikk og HMS.
De fleste kursene er her satt i gang i samarbeid med ulike oppdragsgivere. BSF er inne som
samarbeidspart for alle kursene med unntak av ett. SKI har det faglige ansvaret for kursene
som utvikles i samarbeid med skogbruksaktørene i hele Norge.

3

Ikke alle tilbudene som er med i denne oversikten er nødvendigvis p1imæ1i rettet inn mot gårdbrukere. De er
likevel tatt med da de også markedsføres overfor gårdbrukere.
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I denne gruppen av kurstilbydere er det bare Natur og næring fjernundervisning og BSF som
har kurs som kan gi formell kompetanse ved å ta eksamen etter fullført kurs. Natur og nærings
tilbud er det samme tilbudet som ble beskrevet under naturbruksskolene;
agronomutdanningen som er etablert i samarbeid med Mo og Jølster vidaregåande skule. BSF
har fire tilbud, alle i samarbeid med videregående skoler. Kurset "Skogbruk§ 3.5" er i tillegg
et samarbeid med Norges Skogeierforbund, og kurset "Husdyrproduksjon" er et samarbeid
med TINE. Studieforbundene har også tilbud om kurs som gir sertifikater. Natur og miljø har
etablererprøven og sikkerhetskurs, mens BSF tilbyr sprøytesertifikat, sprengningssertifikat,
truckførersertifikat og sertifikatskurs i tekniske innretninger. Natur og næring
fjernundervisning gir også kurs som fører frem til fagbrev innenfor akvakultur, i samarbeid
blant annet med videregående skoler, og skogsarbeider/skogsmaskinfører i samarbeid med
BSF. Likevel gir det overveiende flertallet av kurs, om lag 175 av de totalt om lag 200
tilbudene som disse organisasjonene har overfor gårdbrukere, bare kursbevis eller diplom som
eneste dokumentasjon på gjennomført kurs. For mer detaljer om disse kursene, se vedlegg 3.
Kursene blir finansiert gjennom egenbetaling og voksenopplæringsmidler. En del av kursene
mottar også EB-midler fra EVL-fondet, og organisasjonene som tilbudene er rettet inn mot
delfinansierer også noen av kursene. Dette siste gjelder spesielt tilbudene til Skogbrukets
Kursinstitutt.

2. 3 Samvirkeorganisasjonene
Geno, Hoff, Norsk Kjøttsamvirke, Norsk Landbrukssamvirke, Norsvin, Prior og TINE har
oppgitt å ha kurs. Geno har fem faste kurstilbud som er rettet inn mot gårdbrukere og
rådgivere innenfor fagområdene brunst og inseminering. Geno har også utviklet et kurs hvor
e-læring inngår. Kursene har en varighet fra 4 til 40 timer. To av kursene gir kursbevis, to gir
ingen dokumentasjon og ett av kursene gir godkjenningssertifikat fra Statens Dyrehelsetilsyn.
Kursene finansieres gjennom egenbetaling som er på mellom 500 og 5000 kroner.
Hoff oppgir å ha ett kurs i planteproduksjon, som går under navnet Hveemskolen, og de har
her ingen samarbeidspartnere. Kurset gjennomføres på 12 timer og med en samling. Det gis
kursbevis for gjennomført kurs.
Norsk Kjøttsamvirke har for tiden tilbud om fire kurs. To av disse er Norsk Kjøttsamvirkes
Tillitsvalgtskole trinn I og Ill. Videre er anangeres det regionale kurs under tittelen "Best på
sau" i samarbeid med BSF, og til slutt er det Kjøttsamvirkets Storfeskole hvor det ikke er
noen samarbeidspartnere. Kursene har en varighet på mellom 12 og 40 timer, og har mellom
en og tre samlinger a to dager. Kursene gir kursbevis, og de finansieres av Norsk
Kjøttsamvirke selv.
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Norsk Landbrukssamvirke har totalt 15 faste kurstilbud, og noen av disse er i et nært
samarbeid med Norges Bondelag. Kursene her er rettet inn mot tillitsvalgte og dreier seg i
første rekke om organisasjon og ledelse. Norsk Landbrukssamvirkes kurs har normalt en
varighet mellom seks og 24 timer, og gjennomføres normalt i løpet av en samlinga en til tre
dager. Ett unntak er kurset i internasjonal kommunikasjon, der varigheten inkludert
hjemmearbeid anslås til om lag 60 timer med samlinger, telefonopplæring og studiereise.
Kursene finansieres gjennom egenbetaling. Prisen varierer fra 3800 til 19000 kroner. Det gis
kursbevis dersom dette etterspørres.
Norsvin har 12 ulike kurstilbud, hvorav mange går inn i tilbud som er samlet i
"Norsvinskolen". Det utvikles ett nytt kurstilbud hvert år, og de øvrige kursene settes i gang
etter behov. Kursene dreier seg om produksjon, avl, driftsledelse og EDB. Noen av kursene
arrangeres i samarbeid med BSF, Helsetjeneste for Svin og Felleskjøpet Forutvikling.
Norsvins kurs har en varighet på mellom 8 og 20 timer. Kursene som er samlet i
"Norsvinskolen" gir etter gjennomføring tittelen "Cand.Pig". Dette er rett nok en intern tittel
innenfor Norsvin, og har ingen referanse til utdanningssystemet. Disse kursene avholdes hver
for seg i løpet av en samling som hver går over 2 til 3 dager. Norsvins kurs som arrangeres i
samarbeid med BF, arrangeres som studieringer, og disse gir kursbevis. Kurset i
eierinseminasjon gir godkjenningsbrev for eierinseminering fra Statens Dyrehelsetilsyn.
Norsvin er i ferd med på utvikle et kurs som etter planen skal settes i gang fra høsten 2003 og
som vil gi et kompetansebevis for svineprodusenter. Dette kurstilbudet utvikles nå med
tilskudd fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket.
Prior har tre faste kurs i sin "Fjørfeskole". Dette er kurs for henholdsvis egg-, kylling- og
kalkunprodusenter. Kursene arrangeres i et samarbeid med Tomb jordbruksskole, BSF og
FMLA. Deltakelse på kursene gir kursbevis. Hvert kurs arrangeres som to samlinger a to
dager og har en varighet på 30 timer. Kursene finansieres ved hjelp av egenbetaling, EB-støtte
samt av Prior selv.
TINE har fem faste kurstilbud, som alle er arrangert i samarbeid med BSF. I tillegg er noen av
kursene i samarbeid med Norsk Kjøttsamvirke, regionale veterinærer, Landbrukets
Forsøksringer med flere. Kursene er innenfor temaene foring og mastitt. TINEs kurs går over
12 til 24 timer og arrangeres som studieringer. Kursene finansieres gjennom
voksenopplæringsmidler via BSF.

2.4 Faglagene
Av faglagene som har mottatt skjemaet er det bare Norges Bondelag som har sendt det
tilbake. Dette betyr ikke at ikke de øvrige er involvert i kurs, men disse er oppgitt av
studieforbundene som de bruker. Norges Bondelag arrangerer kurs i landbrukspolitikk foran
jordbruksforhandlingene, kurs innenfor organisasjon, økonomi og ledelse, KSL og
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Bygdekompasset. De fleste av disse tilbudene er i samarbeid med BSF, og mange har nok
lokale vinklinger. Totalt har Bondelaget oppgitt 15 kurs. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har
ikke selv oppgitt kurs, men de fleste kursene som Studieforbundet natur og miljø (N&M) har
oppgitt som rettet mot gårdbrukere er nok i samarbeid med Småbrukarlaget. Dette er først og
fremst kurs i KSL og i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Både BSF og N&M har
kurs i birøkt i samarbeid med Norges Birøkterlag. Totalt sett har BSF fire kurstilbud i birøkt,
og N&M har ett.
Kursene som avholdes gjennom Norges Bondelag er små, fra fire til 20 timer, og varierer noe
i form og innhold blant annet etter lokale behov og prioriteringer. Noen av kursene gir
kursbevis, mens de fleste ikke gir noen fo1m for dokumentasjon. En del av kursene arrangeres
årlig, mens andre arrangeres etter behov. Ett av kursene Bondelaget har oppgitt er
"Bygdekompasset", som er et bedriftsutviklingsprogram spesielt tilpasset gårdsbruk og
småbedrifter i distriktene. Opplegget har vært utviklet som et pilotprosjekt i Trøndelag, med
oppstart høsten 2002. Men erfaringene vil bli vurdert videreført i resten av landet etter hvert.

2. 5 Skogeierforeningene
Følgende skogeierforeninger har oppgitt å ha kurs: Agder-Telemark Skogeierforening (3
kurs), Glommen Skogeierforening (4 kurs), Mjøsen Skogeierforening (2 kurs) og
Skogeierforeninga Nord (1 kurs). Skogeierforeningene arrangerer kurs for sine medlemmer
innenfor skogbruk, organisasjon og EDB. I tillegg til de kursene som skogeierforeningene
selv avholder, av og til i samarbeid med BSF, så benytter de seg av kursene innenfor pakken
"Aktivt Skogbruk" som arrangeres av Skogbrukets Kursinstitutt.
Skogeierforeningenes kurs gir kursbevis. I tillegg har Glommen Skogeierforening to kurs;
Skogeierskolen 1. og 2. klasse, som gir skogeierskolens sertifikat. Kursene er av en varighet
opp til 24 timer og koster fra kr. 0,- til 2400,- . I tillegg finansieres de av
voksenopplæringsmidler, foreningene selv, EB-midler og skogbrukets rentemidler. I tillegg til
de egne kursene skogeierforeningene selv arrangerer benytter de seg av tilbudet fra
Skogbrukets Kursinstitutt.

2.6 Landbrukets Forsøksringer
Landbrukets Forsøksringer står også som arrangør for kurs rundt om kring i landet. Følgende
ringer har oppgitt å ha kurs: Balsfjord og Storfjord Forsøks og Driftsplanring, Buskerud
Forsøksring, Finnøy Forsøksring, Flekkefjordregionen Forsøksring, Hedmark Forsøksring,
Hordaland Forsøks1ing, Indre Hardanger Forsøksring, Jeløy og omland Forsøksring,
Nordfjord Forsøksring, Ofoten Forsøksring, Rennesøy Forsøksring - veksthus, Romerike
Forsøksring, Solør-Odal Forsøksring, Økogudbrand Forsøksring og Økoringen. Totalt sett står
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disse forsøksringene for 64 kurstilbud, som spenner fra EDB, økologisk planteproduksjon,
tilleggsnæringer for eksempel urter og birøkt med mye mer.
Seks av ringene tilbyr kurs som gir sertifikater. Disse kursene har en varighet på mellom ti og
40 timer og arrangeres som samlinger. Dette er autorisasjonskurs i plantevern, truckførerkurs,
sertifiseringskurs i HMS og miljøplankurs. Disse kursene koster fra 300 til 3000 kroner, og er
for øvrig finansiert gjennom voksenopplæringsmidler som i noen tilfeller er kombinert med
EB-midler. De fleste kursene forsøksringene står som arrangør av gir kursbevis. Disse
kursene er stort sett noe billigere enn kursene som gir sertifikater. Ingen av kursene gir
mulighet til å gå opp til eksamen. Kursene har en varighet på mellom 5 og 72 timer, og
gjennomsnittet er på 15,5 timer.

2.7 FMLA
Fylkesmannens Landbruksavdeling i de enkelte fylkene arrangerer normalt ikke kurs selv,
men dette varierer noe fra fylke til fylke. Engasjementet er rettet mot å initiere og være
pådriver for aktuelle EB-kurs. For å administrere EB-midlene (etterutdanning for bønder
finansiert over EVL-fondet), BU-fondet og andre tilskuddsordninger som fylkesmannen
disponerer), er det opprettet EB-utvalg i de enkelte fylkene. Disse er sammensatt av bøndenes
egne representanter, ulike kursarrangører og andre faglige medspillere i fylkene. FMLA er
også ansvarlig for en samordnet markedsføring av de kursene som mottar støtte fra
ordningene nevnt over. I Oslo og Akershus gjøres dette gjennom utgivelsen av en felles
kurskatalog som sendes til alle gårdbrukere i deres distrikt.
Flere av fylkene som har besvart på henvendelsen fra Landbruket Utredningskontor, har gjort
dette gjennom å skrive om det arbeidet som utføres i deres fylke. De fleste har ikke levert
datafiler over de enkelte tilbudene. Dette henger sammen med at FMLA som regel ikke selv
er kursarrangør. I disse besvarelsene går det frem at FMLA i mange fylker har en viktig
koordinerende funksjon i forhold til kursarrangørene og også som pådriver for å sette i gang
prosjekter innenfor etter- og videreutdanning og i forhold til veiledning av gårdbrukere.
Blant annet skriver FMLA i Oslo og Akershus, at det for tiden er i gang et prosjekt for å
danne et kompetansesenter for samordnet rådgivning og etter- og videreutdanning, der
representanter fra Akershus Bondelag, BSF Akershus, Forsøksringen Romerike, Hvam vgs.
og Husdyrfres ønsker å komme med som et pilotprosjekt i det såkalte
"Veiledningsprosjektet". Målet er å etablere et kompetansesenter for samordnet rådgivning og
etter- og videreutdanning i fylket, og det vil i så fall være naturlig å integrere EB-utvalget i
dette.
I Nord-Trøndelag arbeider FMLA aktivt for å bidra til ytterligere kompetanseheving blant
gårdbrukere. I Strategisk plan landbruk for Nord-Trøndelag er kompetanseheving prioritert
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som en av fire hovedstrategier. I tillegg er det utarbeidet flere handlingsplaner, hvor
kompetanseheving står sentralt. FMLA i Nord-Trøndelag arrangerer sjelden kurs selv, men
det er utviklet et samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt om gjennomføringen av spesielt
Aktivt skogbrukskurs. Kurs i FMLAs egen regi er ofte rettet mot kommunene.
I Vestfold har FMLA alene etter hvert svært få etterutdanningstilbud rettet direkte mot
bønder. Derimot er Fylkesmannen her sterkt involvert i slike tilbud gjennom
landbruksnettverket med aktiv deltakelse i drøftinger angående satsingsområder for
etterutdanningen og utvikling av tilbud, som i neste omgang legger føringer for prioriteringen
av virkemidlene som FMLA forvalter. Den praktiske gjennomføringen er så å si i sin helhet
ivaretatt av BSF Vestfold, bortsett fra spesialtilbud som enkelte organisasjoner har for sine
medlemmer. Eksempler på områder (tilfeldig rekkefølge) som for tiden har høy prioritet i
Vestfold er:
Opplæring/kursing ang. KSL (inkl. miljøplan) - hvor opplegg og strategier bl.a. blir
drøftet i KSLs samarbeidsgruppe, hvor FMLA er sekretariat, mens gjennomføringen av
aktivitetene besørges av BSF.
Driftsledelse - tre forskjellige tiltak er under oppstart:
1. "Driftsledelse grønn sektor" (i dette tilfellet hele landbruket) 10 vekttalls kurs
2. FRAM Agro i SNDs regi. FMLA har bidratt i arbeidsgruppe under
forberedelse og etter hvert under gjennomføring og med finansiering (BUmidler)
3. "Bygdekompasset". Dette verktøyet er under tilpassing for Vestfold som et av
tiltakene i Strategisk Plan for Landbruk og Bygdeutvikling og støttet med
fylkets BU-midler.
Tjenesteproduksjon. FMLA har lenge vært en sentral aktør i Vestfold, både overfor
bønder og som arena- og nettverkbygger overfor andre viktige offentlige aktører. Til nå
har dette først og fremst dreid seg om grønn omsorg, men potensialet er vesentlig større.
Fire av Fylkesmennene har fylt ut skjemaet, og kursene deres er tatt med i Vedlegg 3 i
rapporten. Det er imidlertid ikke FMLA-ene som står som arrangør av alle disse kursene.
Oversikten viser likevel at det er en del av kursarrangørene som ikke har oppgitt kursene til
oss. Dette gjelder for eksempel enkelte Forsøksringer og videregående skoler. I denne
rapporten gjør vi ikke noen oppsummering av tilbudene gitt av FMLA-ene, da den uansett
ville blitt ufullstendig all den tid vi ikke har oversikt over situasjonen i alle fylkene. En del av
de andre FMLA-ene har levert inn kurskatalogene, men disse er ikke tatt med som vedlegg,
da mye av informasjonen vi har bedt om i datafilene ikke ligger inne i kurskatalogene.
Informasjonen vi har fått inn viser at FMLA og EB-utvalget i de enkelte fylkene har en viktig
samordningsfunksjon på fylkesnivå, og at ambisjonsnivået for å samordne er stort i en del
fylker.
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2.8 Andre
Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK, arbeider med forskning, utvikling og
kompetanse innenfor økologisk landbruk. NORSØK har oppgitt at de har 11 kurstilbud rettet
inn mot gårdbrukere og rådgivere. Kursene er både innenfor plante- og husdyrhold. Noen av
kursene arrangeres i samarbeid med BSF. Ellers er det etablert et samarbeid med TINE,
Landbrukets Forsøksringer, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Økologisk landslag, OIKOS,
på enkelte av kurstilbudene. OIKOS er en medlemsorganisasjon for økologiske produsenter
og forbrukere. OIKOS har oppgitt at de har to kurs; "Fadderordning for økologiske
produsenter" og "Økobonde i butikk". Ingen av de to kursene arrangeres i samarbeid med
andre organisasjoner. Til slutt har Norges Bygdekvinnelag oppgitt at de har tre kurstilbud
rettet blant annet mot kvinnelige gårdbrukere; disse er innenfor organisasjon, kommunikasjon
og "trivsel".
NORSØK gir kursbevis på de fleste av kursene de arrangerer, og det samme gjør Norges
Bygdekvinnelag. OIKOS gir ingen form for dokumentasjon. De fleste kursene varer fra 5 til
minst 12 timer. Ett av kursene NORSØK arrangerer i samarbeid med Småbrukarlaget,
Forsøksringene og OIKOS, Omlegging til Økologisk landbruk, skiller seg ut med 60 timer og
at det er nettbasert med samlinger, mens de øvrige kursene er studieringer og dags/helgekurs.
NORSØK har også et kurs i samarbeid med TINE og forsøksringene i kurset: Opplæring av
gårdbrukere i økologisk mjølkeproduksjon i vedtatte klyngeområder. Både NORSØK og
OIKOS har mottatt prosjektmidler til flere av tilbudene sine.
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3 Utvalgte kurstilbydere
I dette kapitlet vil vi presentere en del av de aktørene som er engasjert i etter- og
videreutdanning av gårdbrukere. I forrige kapittel så vi at en rekke ulike aktører har opplyst å
ha kurstilbud rettet inn mot denne gruppen. Noen av disse har etter- og videreutdanning som
sitt hovedarbeidsområde. Dette gjelder studieforbundene, Natur og næring fjernundervisning
og Skogbrukets Kursinstitutt.
Andre er engasjert i etter- og videreutdanning fordi de som varemottakere ser at det eksisterer
et behov hos deres leverandører, og fordi de selv sitter med kompetanse som kan benyttes i
kursvirksomheten. Som vi så i kartleggingskapitlet har både TINE, Norsk Kjøttsamvirke,
Prior med flere et tilbud til sine produsenter, og noen av de har også kurstilbud som er åpne
for produsenter som leverer til andre varemottakere.
Faglagene på sin side sørger både for at det blir avholdt en del kurs, i tillegg til at faglagene er
viktige som et bindeledd mellom kurstilbydere og kursbrukere, og potensielle kursdeltakere.
Faglagene er også sentrale når det gjelder å avdekke behov for økt kompetanse.
Når informasjonen fra de ulike aktørene blir presentert, vil vi legge vekt på noen sider ved
deres arbeid. Stikkordsmessig er disse sidene:
o Utfordringer og mulige svar på utfordringene
o Hvordan nye tilbud utvikles
o Hvilke erfaringer de har med tilbudene
o Finansiering av tilbudene
o Samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner
o Tanker rundt hva som kan gjøres for å forbedre tilbudene

3 .1 Utfordringer og mulige løsninger
For å få et innblikk hos de som arbeider med etter- og videreutdanning i landbruket ble det
gjennomført intervjuer med noen sentrale personer. I disse intervjuene ble informantene først
oppfordret til å tenke fritt rundt utfordringer og muligheter de opplever som sentrale ved
tilbudet av etter- og videreutdanning i landbruket generelt, uten å nødvendigvis tenke på
egeninteressene til sin organisasjon. Det betyr videre at det ikke behøver å være enighet
mellom informantene om forhold, temaer og eksempler som det blir referert til i dette kapitlet.
Det kan være ulike oppfattninger både om utfordringer, løsninger og andre temaer som blir
tatt opp, men de forholdene som blir tatt opp er alltid nevnt av minst en av informantene.
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Utvalgte deler av intervjuene blir presentert fordi informasjonen fra intervjuene utgjør en
viktig kilde som bakgrunnsinformasjon for hvordan tilbyderne oppfatter situasjonen innen
etter- og videreutdanning i landbruket. Dette kapitlet er bygget på informasjon fra: Natur og
næring fjernundervisning, Bygdefolkets Studieforbund, Studieforbundet natur og miljø,
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Prior.

3.1.1 Utfordringer informantene blant tilbydere ser
Dette er de utfordringene og mulige løsninger som informantene oppga i intervjuene når de
skulle tenke fritt rundt det helhetlige tilbudet i landbruket. Først vil utfordringene de
presenterte bli ramset opp, deretter blir mulighetene de la frem for forbedringer presentert i
neste delkapittel.

Utfordringer
- Ingen stor enhet eksisterer for å skaffe finansiering til store prosjekt. Dette gjør det
vanskeligere å utvikle nye større prosjekt.
-

Mangler et større og bredere fagmiljø blant tilbyderne. Spisskompetansen på ulike felt
eksisterer, men den er spredd blant forskjellige tilbydere.

-

Forbedre samarbeidet mellom tilbyderne er en hovedutfordring.

-

Det er mange tilbydere av kurs/utdanning til den samme brukergruppen, der en bør
søke å gi litt slipp på egenmarkering og sette sluttbrukeren mer i fokus.

-

Kompetansereformen har satt fokus på etter- og videreutdanning blant institusjonene
og brukerne, og slik gitt nye og bedre premisser for voksenopplæring som må
benyttes.

-

For brukeren er ofte kunnskapen viktigere enn det formelle.

-

Ofte lettere å skaffe finansiering til utvikling av tilbud enn å skaffe finansiering til
gjennomføring og drifting av tilbudene som er ferdigutviklet.

-

Mange obligatoriske kurs som kan ta bort noe av kursgleden, og dermed gå µå
bekostning av frivillig kompetansebygging.

-

Oppslutningen omkring etter- og videreutdanning er varierende, noen er alltid med og
veldig aktive, mens andre er helt passive. Sliter med å nå frem til den brede
målgruppen, mens et har et svært engasjert mindretall som satser på etter- og
videreutdanning i ulike former. Det er en utfordring å engasjere flere.

- A utvikle tilbud som er mer treffsikre i forhold til bøndenes behov for etter- og
videreutdanning.
-

Forbedre koordinering og samordning av tilbudet mot brukerne.

-

Hindre overlapping av utvikling og gjennomføring av kurs.

-

Dersom sluttbrukerne har en ide til et opplegg blir den mottatt, men den samlede
etterspørselen blir il<l<:e systematisert.

-

Et behov for at bøndene må få kompetanse til å l<lare tøffe omstillinger i næringen,
slik at de kan satse på næringsutvikling og kvalitet på produktene.
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Dokumentasjon i form av formell kompetanse blir etterspurt av mange brukere, og
denne etterspørselen er økende.

3 .1.2 Informantenes svar på utfordringene
Mulige løsninger på utfordringene:
Mulig at en må slå sammen aktører for å utvikle bredere/større satsingsområder.
Koordinering og oversikt, da brukerne sliter med å orientere seg når de søker blant
tilbudene av etter- og videreutdanning.
Mer samordning og samling av ressurser kan være bra, slik som fiskerinæringen har
satset på.
Få etablert tilgang til økonomiske midler til gjennomføring og drift av tilbudene.
Jordbruksavtalemidlene kan være en mulighet.
Tilbudet fra videregående skoler er godt, men rekruttering kan være vanskelig. Det
kan samarbeides med andre aktører om å få tilbudet fra skolene ut til bonden, og ikke
bonden til skolen.
Dele opp kursene fra videregående skoler til mindre moduler som er bedre tilrettelagt
for gjennomføring for brukeren. Så kan modulene bygges sammen til en helhet over
tid om den enkelte ønsker det.
Forbedre dokumentasjonsordningen for realkompetanse ved for eksempel moduler i
naturbruk og teknisk sertifisering. Flere videregående skoler er positive til samarbeid
om dokumentasjon innen naturbruk.
Systematisere og bedre kartleggingen av bondens behov.
Få laget en naturlig møteplass der sluttbrukeren kan orientere seg om tilbudet av etterog videreutdanning.
Det er et behov for å samle informasjonen om etter- og videreutdanning, men
vanskelig å skaffe finansiering. Her kan midler over jordbruksavtalen være en
mulighet, en annen er spleiseavtaler mellom tilbyderne.
Forbedre samarbeidet mellom studieforbundene, som har gjennomføringsevne og
utløser midler, naturbruksskolene, som har pedagogisk kompetanse, samt
samvirkeorganisasjoner og rådgivningstjenesten som har høy faglig spisskompetanse.
Et mer integrert samarbeid mellom disse aktørene kan forbedre tilbudet til
sluttbrukeren.
Dersom en greier å gi gårdbrukerne den rette kompetansen vil de også være bedre
rustet til å møte de omstillingene som kreves fremover.

3 .2 Arbeidet innen tilbyderorganisasjonene
I den følgende delen av intervjuet ble informantene spurt om forholdene rundt etter- og
videreutdanning i sin organisasjon vedrørende: Utvikling av tilbudet, erfaringer med tilbudet,
finansiering av tilbudet, samarbeidet med andre organisasjoner og mulige forbedringer av
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tilbudet. I de neste delkapitlene vil noen av områdene informantene trakk frem bli presentert
på generell basis, ut fra de ytringene som denne utredningen ser som relevante.

3.2.1 Utvikling av nye tilbud
Utvikling av nye tilbud skjer ofte ved at en etat/organisasjon tar kontakt med en tilbyder, og et
nytt konsept blir utviklet der det ofte blir etablert et faglig og pedagogisk samarbeid. Det er et
utbredt samarbeid i utviklingen av nye tilbud, sier flere aktører.
Andre tilbud blir utviklet ved at et fagråd definerer felt som har prioritet. Kurs blir også
utviklet ved at faglagene tar initiativ til utvikling fordi de ønsker å dekke et behov. I andre
tilfeller blir kurs utviklet som en følge av at offentlige instanser eller næringen selv setter
frem krav eller ønsker om kompetanse på et område. Eksempler på at dette er sprøytesertifikat
og KSL-kurs.
Internettbasert opplæring blir trukket frem, og dette mediet er i fremgang på etter- og
videreutdanningsarenaen. Internettkurs blir ofte utviklet med utgangspunkt i en eksisterende
nettplattform som deretter blir tilpasset de ulike tilbudene. Yngre brukere etterspør særlig
nettbaserte tilbud, men den pedagogiske kvaliteten på denne kursformen er varierende. Et
eksempel er E-læring i forbindelse med KSL, der Internett er et supplement til tradisjonelle
former for kurs.
BSF oppgir at deres tilbud som regel blir utviklet på sentralt nivå, mens kursene blir
gjennomført lokalt. Ofte blir også BSF koblet inn som medarrangør av andre tilbydere, da
BSF besitter gjennomføringsopplegg for kurs.
Nye kurs utvikles ofte ved at det avdekkes et behov. Naturbruksskolene har ikke en
grunnopplæring som dekker egg- og fjørfeprodusentenes behov. Ofte ble storfe prioritert på
bekostning av høna. Dette tok Prior tak i og utviklet et kursopplegg under navnet
"Fjørfeskolen", i et samarbeid med Tomb jordbruksskole.

3 .2.2 Erfaringer med tilbudene
På de aller fleste kursene blir ikke kursdeltakerne evaluert etter kursets slutt. Natur og næring
fjernundervisning gjennomfører imidlertid en elev-evaluering etter kurset, der det som regel
blir brukt karakter, men den har ofte ikke noen referanse i forhold til timetall og
vanskelighetsgrad. I forrige kapittel gikk det frem at den overveiende andelen av kurs ikke gir
mulighet til å gå opp til eksamen. På de kursene der det er mulig, vil elevene ved å gå opp til
privatisteksamen få karakter.
De fleste kursarrangørene gjennomfører likevel en evalue1ing av selve kurset, der
kursdeltakerne får mulighet til å gi sin mening om pedagogisk og praktisk opplegg. En av
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informantene mente at evaluering av kurstilbudene burde vektlegges mer, og slik bidra til
bedre tilbud i neste omgang.
BSF mener at de "pålagte" kursene gir stor kursaktivitet, men samtidig kan noen gårdbrukere
føle at de demper på kursgleden. Samlet går disse kursene noe ut ~ver andre kurs, både for
tilbyderne og kursdeltagere mener BSF.
Bondelaget på sin side tror at de som er motiverte for etter- og videreutdanning har små
problemer når det innføres krav om ulike former for kompetanse til bonden, mens de som
ikke er aktive på etterutdanningsarenaen fort sliter med å få gjennomført disse kursene.

3 .2.3 Finansiering av tilbudene
De fleste tilbyderne oppgir at en andel egenbetaling er vanlig i finansieringen av kurs. Ofte er
det en kombinasjon med egenbetalig og en refusjon fra staten i form av
voksenopplæringsmidler.
Mange tilbydere trekker også frem kompetansereformen som gir personer uten tre års
videregående utdanning rett til gratis videregående opplæring. Dette gir et stort potensiale for
etter- og videreutdanning, samtidig som reformen frigav en del midler til utvikling av
kurstilbud.
De vanligste kildene for å hente inn prosjektmidler til utvikling av tilbud er: KUP, KIL, EVL,
FMLAogSND.
Et annet forhold som blir nevnt er at selv om det er en god del samarbeid om finansiering og
utvikling av tilbud, så kunne dette vært mer målrettet. Ofte er det konkurranse mellom
tilbyderne om penger til rimelig sammenfallende prosjekt.

3.2.4 Samarbeid med andre organisasjoner
De fleste tilbyderne føler at samarbeidet er veldig bra med noen av sine nærmeste
samarbeidspartnere, men at det generelt er for lite samarbeid blant tilbyderne på tvers av
organisasjonene. Samarbeidet kan altså bli bedre, der mindre egenprofilering og sterkere
fokus på kursbrukerne kan være en forbedring. Det er veldig mange tilbud, så større satsing
på å nå brukerne med de nye kursene som blir utviklet, samt økt fokus på drift av eksisterende
kurs, er forhold som blir nevnt som viktige felt av noen tilbydere.
Informasjonen mellom tilbyder og målgruppe er først og fremst basert på at behovene til
gårdbrukerne skal dekkes gjennom et tett samarbeid med faglagene og varemottakerne, slik at
disse forhåpentligvis greier å videreformidle behovene til de som ønsker etter- og
videreutdanning.
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De fleste tilbyderne ser også et forbedringspotensiale innen markedsføring. En egen
hjemmeside der kurstilbudene samles er et virkemiddel som blir lansert for å nå bedre ut til
brnkerne. Mer samordning mellom tilbyderne omkring kurskataloger og kursinvitasjoner er et
annet virkemiddel.
Et eksempel på utstrakt samarbeid er et pågående utviklingsprosjekt, der BSF sammen med
tre videregående skoler tilrettelegger en modulbasert gjennomføringsmodell for
naturbrnksutdanning, der det gir mulighet for at deltakerne kan oppnå uttelling i form av
formell kompetanse. Rammeplanen som utvikles er samtidig ment å bli et verktøy for å veie
øvrig etter- og videreutdanning i landbruket inn mot læreplanene for VK1NK2 naturbruk slik
at kursdeltakerne, i tillegg til et vanlig kursbevis, kan få dokumentasjon som viser hvilket
eller hvilke delmål i læreplanen som er oppfylt gjennom etter- og videreutdanningstilbudet.

3.2.5 Forbedring av tilbudene
Flere tilbydere sier at et virkemiddel for å forbedre tilbudet kan være å få etablert bedre
samarbeid mellom aktører, et større faglig miljø og tettere kontakt med brukerne. Det er også
viktig at etter- og videreutdanning i større grad gir formell kompetanse. Videre sier de at det
er viktig å utarbeide et system som gjør det enklere å få formell godkjenning for den
realkompetansen den enkelte opparbeider seg gjennom etter- og videreutdanning. Det å
utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og pedagogikk, samtidig som kursene ivaretar
deltakernes sosiale behov, er faktorer som noen tilbydere mener vil forbedre tilbudet innen
etter- og videreutdanning.
Det blir trnkket frem at det nødvendigvis ikke er mangel på tilbud som er en svakhet i dag.
Derimot sier tilbydere at tilrettelegging i forhold til bosted, tidspunkter og avløserordninger er
forhold som kan forbedres, samt markedsføring slik at tilbudet blir definert mer ut fra
gårdbrukernes behov og evner uavhengig av hvem som er kurstilbyder. Generelt er oversikten
over bondens behov for svak i dag. Gårdbrukere ønsker i mange tilfeller korte kurs, og for
rekrutteringen til kurs er dette en viktig faktor, sier noen. Ofte ser en også at gårdbrukere
søker kurs innen sitt spesialfelt. Det er altså etterspørsel etter økt spisskompetanse, noe som
setter store krav til kursledere og kursmateriale. I tillegg bør brukeren kunne finne en samlet
oversilct over tilbudet, for eksempel i en sentral database. Dette innebærer en utfordring i
forhold til at tilbyderne må sikre at denne oppdateres jevnlig.
Noen er litt skeptiske til kvalitetssikringen av studieringene. Utbyttet av kursene kan variere
fra ring til ring, både ut fra deltakernes, ringledernes og eventuell lærers engasjement og
dyktighet. På den andre siden trekker flere frem at etter- og videreutdanning har et viktig
sosialt aspekt i seg som ikke må undervurderes. De etablerte bøndene er ofte veldig fornøyde
med studieringer, og det samme er KSL.
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Yngre gårdbrukere og personer som vil inn i næringa er derimot ofte opptatt av uttelling i
form av formell kompetanse. Noen mener at jordbruket er noe defensive når det gjelder å
innføre krav om kompetanse sammenliknet med andre primærnæringer som skogsbruk og
fiskeri.
Det er ofte mange små kompetansemiljøer, og koordineringen av den pedagogiske og faglige
tilnærmingen kan bedres. Når det gjelder evaluering av kurstilbudene, så kan dette vektlegges
mer, og slik legge til rette for en videreutvikling av tilbudene. Det er også viktig at etter- og
videreutdanningen i større grad kan dokumenteres.
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4 Arbeidseminar
For å få tilbyderne på banen med sine tanker ble det også avholdt et arbeidsseminar i
forbindelsen med arbeidet med denne rapporten. En rekke tilbydere av etter- og
videreutdanning var invitert. Listen over deltakerne ble presentert i kapittel 1. Arbeidet i
seminaret var basert på metoden "Logical Frameword Approach4 " . Gjennom en overordnet
målsetting som var satt på forhånd, skulle deltakerne gi sine synspunkter og systematisere
disse sammen. Den satte målsettingen var følgende:

"Bøndene skal ha et tilbud om etter- og videreutdanning som er best mulig tilpasset deres
behov innenfor rammene av de ressursene som er tilgjengelig i dag "
Ut fra denne målsettingen skulle gruppen i fire trinn identifisere og definere utfordringer og
løsninger. De fire trinnene er følgende:
problemer i dag
mål for hvordan tilbudet burde være
ønskede resultater
tiltak for å nå målene og resultatene
Gjennom denne fremgangsmåten er målet å komprimere materien ned til emner som kan
håndteres og ordnes logisk slik at den overordnede målsettingen kan oppnås.
Første oppgave for deltakerne var å identifisere et kjerneproblem og årsaker og effekter
tilknyttet kjerneproblemet. Etter en diskusjon mente de at de fleste utfordringene for å nå
hovedmålsettingen var knyttet til "dårlig ressursutnytting".
Ut fra dette konstruerte deltakerne et problemtre. De øvrige problemene som ble identifisert,
ble organisert rundt kjerneproblemet, alt etter om det ble ansett for å være årsaker eller
effekter som sprang ut fra kjerneproblemet. Problemtreet som ble konstruert er presentert i
tabellen under.

4

Dette er en metode utviklet for prosjektutvikling og prosjektoppfølging, se for eksempel: "The Logical
Frameork Approach - Handbook for objectives-oriented planning" NORAD, 1999.
LU-rapport nr. 1 - 2003

Side 24

Etter- og videreutdanning i landbruket

Tabell 1. Problemtre for etter- og videreutdanning
Årsaker~

I

Kjerneproblem

Alle dyrker
Noen ønsker
separate tilbud egeninteresser
av sh·ategiske
hensyn
Mange aktører Manglende
strukturert
tilbud

Interessekonflikt
mellom
tilbydere

Uklare
kompetansebehov

Manglende
kravtil
bonden

Landbruket
har ikke
innflytelse på
grunnutdanningen

Bonden lite
aktivisert i
utforming av
kurs

Dårlig
sammenheng
mellom grunnutdanning og
etter/vi dereutdanning

Dårlig
utnytting av
ressursene

I

For mange
kurs som ikke
gir formalkompetanse
EVUkompetansen
er spredd, det
gir ujevn
kvalitet
Manglende
oversikt og
koordinering

~

Effekter

For dårlig
kvalitet

Lite
betalingsvilje

Manglende
samhandling
pedagogikk og
spisskompetanse
Samlet
oversikt over
tilbudet
mangler

Noen har laget
et kurs

Tilpasset
markedsføring

Dårlig
Lite direkte
Ukjent tilbud
markedsføring vennemobilise
av kompetanse ring

Manglende
brukerorientering

Lite motivert
bonde

Manglende
belønning

I trinn to var oppgaven for deltakerne å omformulere problemene til positive elementer, som
istedenfor å være defmert problem, er snudd til å bli målsettinger. De la da til grunn at
målsettingen var å få god ressursutnytting, og de satte delmålene opp som resultater de ønsket
å oppnå. Deretter la de frem forslag på konkrete tiltak som kan føre til at de ønskede
resultatene blir virkeliggjort. Dette er trinn tre og fire i metoden. I tabellen under blir
resultatene og tiltakene som skal føre til god ressursutnytting presentert.
Tabell 2. Målsetting, resultater og tiltak

Målsettin2 ~
God
ressursutnytting

Tiltak

Resultat~

Synliggjort
formalkompetanse
Synliggjort nytteverdi

Standardisert
beskrivelse av
opplæringsbehov
Et tilbud som dekker
bondens bebov
Bonden vurdere sitt
kompetansebehov
Oversiktlig tilbud
Samarbeide om felles
interesse
Samlet
pedagogiskkompetanse
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Opprette
godkjenningsprosedyre
Klargjøring av fagkrav
for agronomutdanning

Råd for
naturbruksutdanning
Klargjøring av
fagkrav for
fagskolenivå

Resultatene av
bygdekompasset

Kompetansekrav

Lokal
referansegruppe

Kompetanse portal

Interaktiv på behov

Landbrukets
Kompetansesenter

Oversikt over
tilskudd

Krav om
annonsering
Tilgang på
pedagogisk
kompetanse
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Når en ser på de forholdene som ble trukket frem i arbeidsseminaret, kommer det opp en
rekke faktorer som tilbyderne ser som noe problematiske, og som de mener forringer tilbudet
de gir målgruppen. I problemtreet (tabell I) er kjerneproblemet definert som dårlig utnytting
av ressursene, og effektene er blant annet; få kurs som gir formalkompetanse, faglig
kompetanse spredd mellom tilbyderne, manglende oversikt og markedsføring. En annen
faktor vedrører gårdbrukerne og deres motivasjon, tid, prioriteringer og lignede i forhold til
etter- og videreutdanning. Men dette er forhold som ligger utenfor tilbyderne å endre. Det
eneste virkemiddelet de har er å gi et tilbud som er slik at gårdbrukerne velger å satse på etterog videreutdanning. Går en videre fra problemtreet og til målsettingen om god
ressursutnytting (tabell 2), ser en strategiene tilbyderne identifiserer for å nå målsettingene,
blant annet er å synliggjøre formalkompetanse og nytteverdi, definering av opplæringsbehov,
dekke bondens behov, oversiktlig tilbud, samarbeid og utnytte pedagogisk kompetanse
faktorer som blir trukket frem.
Det en kan se ut fra disse stikkordene, er at de fleste områdene er eller kan dekkes av noen av
de mange organisasjonene som er engasjert i etter- og videreutdanning i landbruket.
Naturbrukskolene tilbyr formalkompetanse og pedagogisk kompetanse, studieforbundene og
Natur og næring fjernundervisning har pedagogiske og praktiske opplegg for gjennomføring
av kurs, varemottakerne og forsøksringene har faglig spisskompetanse på sine virkefelt, og
faglagene er kontaktnettet for brukerne og har kjennskap til gårdbrukernes behov.
Mange av svarene på de ulike problemene som ble definert, eksisterer altså allerede innen de
ulike gruppene av tilbydere, men løsningene er spredd mellom dem og må derfor kobles
sammen bedre på tvers av tilbyderne. Tilbyderne har ulike sterke og svake sider i forhold til
alle feltene som skal gjennomføres i et komplett etter- og videreutdanningsopplegg.
Hovedutfordringen er da å opprette et samarbeid slik at de ressursene som i dag er noe spredd,
kan utnyttes bedre. Det må altså bli lagt til rette for flyt mellom tilbyderne av de fortrinnene
den enkelte sitter med for å få god ressursutnytting. For å få et best mulig tilbud til
målgruppen må de ulike elementene i et etter- og videreutdanningsopplegg samordnes mer
mellom tilbyderne, og i forhold til målgruppen. Det vil si at pedagogiske opplegg, faglig
spisskompetanse, gjennomføring av kurs tilpasset brukerne og utvikling av tilbud som gir
formell kompetanse, må knyttes mer sammen og ikke være løsrevet fra hverandre i så stor
grad som i dag. I tillegg må sekundære forhold som markedsføring, oversikt over tilbudet,
kompetansebehov og motiveringstiltak bli bedre og mer målrettet for at brukerne skal få
tilgang til den informasjonen de trenger.
I det følgende vil noen forslag bli skissert som kan legge forholdene til rette for bedre
utnytting av ressursene de enkelte sitter på. Utgangspunktet er da å etablere et samarbeid for
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tilbyderne, slik at utveksling av kompetansen til den enkelte tilbyder kan nyttegjøres bedre for
å optimalisere tilbudet av etter- og videreutdanningen rettet mot gårdbrukerne.
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5 Utfordringer kan møtes
I de foregående kapitlene har tilbudet av etter- og videreutdanningen for landbruket blitt
kartlagt. I tillegg er det gjennomført intervjuer med en del sentrale personer blant tilbyderne.
Disse informantene er knyttet til etter- og videreutdanning i landbruket på ulike måter. Det er
intervjuet informanter fra institusjoner som har opplæring og kompetanse som
hovedsatsingsområde, personer fra varemottakerne i landbruket og personer fra faglagene i
landbruket. Videre ble en rekke personer fra de ulike tilbyderne invitert til et arbeidsseminar
for å presentere og diskutere utfordringene i etter- og videreutdanningen i fellesskap.
Fellesnevneren for kartleggingen, intervjuene og arbeidsseminaret er at det har kommet klart
frem fra deltakerne at de ser et behov for mer og bedre samarbeid og koordinering mellom
tilbyderne for å gi målgruppen et best mulig tilbud. Et bedre samarbeid mellom ulike aktører
er mulig på de fleste felt innen etter- og videreutdanning. Konkrete eksempler på områder der
et bedre samarbeid blir etterlyst er: Pedagogikk, fag, markedsføring, finansiering,
dokumentasjon og informasjon. I tillegg vil en bedre samordning gi bedre mulighet til å
overføre kunnskap og unngå at "kruttet finnes opp flere ganger".
Den beste løsningen på manglende samarbeid er å etablere et tettere samarbeid og på denne
måten opprette en naturlig møteplass mellom aktørene. Temaet for de kommende delkapitlene
er tiltak for å bedre samarbeidet.
For gårdbrukere vil ofte etterspørselen for etter- og videreutdanning være avgrenset til
spisskompetanse rettet mot en spesiell produksjon, arbeidsoppgave eller lignende, som setter
krav til spesialtilpassede opplegg, som ikke er forenlig med generell kompetanse innen et felt.
Dette fører igjen til et behov for et bredt tilbud av kurs fra kurstilbydere. Et forhold som kan
skape støne etterspørsel etter kurs og dokumentasjon på sikt, er retten til tre års videregående
opplæring for alle. Samtidig er det ofte vanskelig å nå ut til gårdbrukerne med
kompetansehevingstiltak på grunn av at gårdbrukere ikke er samlet på en arbeidsplass. I
tillegg er landbruket en næring som er spredt over hele landet. Mange av tilbudene som gis i
dag, gis på lokalt nivå i form av studieringer. Dersom det ikke er stor nok interesse på et sted
for et tilbud til å kunne gjennomføre dette, vil Internett/brevkurs være en god måte for
gårdbrukerne å :ta tilgang til etter- og videreutdanning. Internett- og brevkurs kan for
eksempel være en effektiv måte å nå ut til gårdbrukerne, samtidig som det kan være en
praktisk måte for gårdbrukerne å skaffe seg etter- og videreutdanning på. Selv om det på
mange kurs er viktig å kunne ha samlinger, så vil disse kunne kombineres med E-læring og
brevkurs.
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I de følgende delkapitlene vil resultatene fra arbeidsseminaret bli presentert og drøftet. Som vi
husker fra forrige kapittel ønsket deltakerne i arbeidsseminaret å nå målsettingen om god
ressursutnytting gjennom å arbeide for følgende resultater:
Synliggjort nytteverdi gjennom formalkompetanse
Tiltak: Opprette godkjenningsprosedyre, Råd for naturbruksutdanning, Klargjøring av
fagkravene for agronom- og fagskoleutdanningen.
Oversiktlig tilbud
Tiltak: Kompetanseportal, Interaktiv behovsondering, Krav om annonsering ved
tildeling av offentlige midler.
Samarbeid om felles interesse
Tiltak: Landbrukets Kompetansesenter, oversikt over tilskuddsordninger.
Samlet pedagogisk kompetanse
Tiltak: Landbrukets Kompetansesenter.
I det følgende blir noen tiltak presentert som kan gi mer samordning mellom tilbyderne,
bedre samarbeidet og frigjøre noen ressurser, slik at tilbudet blir bedre og mer tilgjengelig for
brukerne. Noen av målene er da å bedre kommunikasjonen med målgruppen, for eksempel
ved å opprette en kanal mellom målgruppe og tilbydere.

5.1 Landbrukets Kompetansesenter
En møteplass for etter- og videreutdanning i form av et kompetansesenter kan organiseres og
finansieres på ulike måter. Men uavhengig av hvordan strukturen for et eventuelt
kompetansesenter er, så er det avgjørende at alle gruppene er deltakere direkte eller indirekte
på en måte de ser som hensiktsmessig for å samlet gi et best mulig tilbud. Det vil si at i tillegg
til institusjonene som har kompetanse som hovedsatsing, må varemottakerne, forsøksringene,
faglagene og andre tilbydere være involverte slik at de blir en del av samarbeidet.
Det er imidlertid allerede tatt noen initiativer for å samordne noe av opplæringsarbeidet.
Innledningsvis vil vi derfor presentere arbeidet til organisasjonsutvalget nedsatt av BSF i
2001 5 . Deretter vil Fiskerinæringens Kompetansesenter bli presentert, og til slutt vil noen
forslag for et Landbrukets Kompetansesenter bli foreslått.

5 .1.1 B SF s forslag til organisatorisk sammenslåing
Bygdefolkets Studieforbund fikk i 2000 utarbeidet en rapport som så på noen av de
organisatoriske utfordringene for Studieforbundet i de kommende år. Ett av tiltakene som blir
foreslått her er en samordning av aktivitet ved å opprette et Landbrukets Kompetansesenter.
Utvalget nedsatt av BSF konkluderer med at en full organisato1isk sammenslåing av BSF,
opplæringsavdelingen i Norsk Landbrukssamvirke og Natur og næring fjernundervisning kan
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være en god måte å frigjøre ressurser på. Utvalget mener et fremtidig Landbrukets
Kompetansesenter vil gi både administrative og pedagogiske gevinster. På sikt ser utvalget
også mulighetene for at deler av BSF sine medlemsorganisasjonene legger deler av sitt
opplæringstilbud inn i et slikt kompetansesenter. Det pekes imidlertid på at regelverket for
hvilke organisasjoner som kan utløse voksenopplæringsmidler, legger føringer for hva det er
mulig å gjøre organisasjonsmessig. Videre blir det foreslått at administrasjonen av Etter- og
videreutdanningsfondet i landbruket blir lagt til denne modellen av et Landbrukets
Kompetansesenter.

5.1.2 Fiskerinæringens Kompetansesenter
For fiskerinæringen er det opprettet et koordineringsorgan i form av Fiskerinæringens
Kompetansesenter. Målet for Kompetansesenteret er å styrke og synliggjøre kompetanse,
rekruttering og likestilling i fiskerinæringen.
I 2001 ble de to organene "Fiskerinæringens Felles Kompetansestyre" og "Fiskerinæringens
Kvinneutvalg" lagt ned, og arbeidsområdene til disse organene ble samlet i Fiskerinæringens
Kompetansesenter som ble opprettet 1. januar 2001. Det vil si at de ulike
opplæringskontorene, fagskolene og videregående skolene med flere ikke er direkte integrert i
Kompetansesenteret.
Likevel sier daglig leder, May Britt Manin, at det er årlige møter mellom de ulike aktørene for
å samordne arbeidet for å nå målsettingene om økt kompetanse, rekruttering og likestilling.
Det er altså opprettet et samarbeid mellom Kompetansesenteret og de andre aktørene, der
Kompetansesenteret har en viktig rolle som koordinator og nettverksbygger mellom de ulike
instansene i næringen. Samtidig har Kompetansesenteret en viktig funksjon ved å samle inn
opplysninger om hva som skjer blant de ulike aktørene, og å formidle opplysningene til andre
aktører som søker informasjon.
Kompetansesenteret driver både egen kursvirksomhet og bevilger midler til andre
institusjoner. Slik presenterer Kompetansesenteret sine oppgaver på kompetanse:
Fiskerinæringens Kompetansesenter skal være et bindeledd mellom bedrifter, utdanningssystem og
offentlige myndigheter. Fiskerinæringens Kompetansesenter skal delta i utvikling av det
offentlige/formelle utdanningssystem så det blir tilpasset fiskeri- og havbruksnæringen og jobbe
for at næringen tar i bruk eksisterende og nye tilbud. Sekretariatet skal derfor delta i
opplæringsråd, ulike utvalg, ad. hoc-grupper og lignende, som har betydning for formell
fiskerirettet utdanning.6

Gjennom prosjektmidler fra blant annet SND har Kompetansesenteret startet en
opplæringsportal. Arbeidet med denne pågår fortsatt, og i denne portalen er det meningen at
5
Kilde: Bygdefolkets Studieforbund: "Et fleksibelt verktøy for opplæring?", Rappmi fra organisasjonsutvalgets
arbeid 2001-2002.
6
http://www.finko.no/txt.asp?rn=284&id=9 l 0
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alle opplæringstilbud skal samles, slik at det er lett for brukerne å skaffe informasjon om - og
orientere seg i det opplæringstilbudet som til en hver tid er tilgjengelig. Denne
opplæringsportalen er tilgjengelig på Internettadressen: (http.www.fiskeriutdanning.no ).
Finko går likevel en usikker fremtid i møte, da deres hovedfinansiering som kommer over
statsbudsjettet ble fjernet i det fremlagte statsbudsjettet for 2003. Hva dette betyr er ikke
avklart, men Aftenposten hevder det sannsynligvis betyr en avvikling av Finko7 .

5.1.3 Finko og BSF- modellen
Kompetansesenteret som fiskeriene har etablert og det kompetansesenteret som er skissert
gjennom BSF sitt organisasjonsutvalg er noe ulike.
Som vist så har Fiskerinæringens Kompetansesenter tatt en form av koordinerings- og
informasjonssentral, mellom kurstilbydere, brukere og offentlige og private institusjoner. På
den måten er Finko mer et bindeledd mellom aktører, enn et integrert kompetansesenter
bestående av de ulike aktørene.
Modellen arbeidsutvalget til BSF skisserer derimot er at noen sentrale aktører samordner seg.
Svakheten her er at en rekke tilbydere kommer på sidelinjen, og en kan derfor tenke seg noe
mer samordning enn BSF-modellen legger opp til. Særlig ved at andre tilbydere, som
faglagene, videregående skoler, forsøksringene og varemottakerne, blir trukket nærmere inn i
kompetansesenteret.

5.1.4 Danning av et frittstående Kompetansesenter i landbruket
Målet med et Landbrukets Kompetansesenter bør være, slik denne utredningen ser det, å
samle felles krefter som i dag er spredd blant aktørene, slik at tilgjengelige midler blir brukt
best mulig, og at tilbudene i etter- og videreutdanning får så høy kvalitet som mulig for
brukeren. Oppretting av et kompetansesenter er et grep som kan være til stor hjelp for å nå
dette målet. Et kompetansesenter kan fungere som motor for et samarbeid mellom de ulike
organisasjonene som er engasjert i etter- og videreutdanning. Et kompetansesenter som
fungerer som bindeledd mellom organisasjonene og som skaper et felles organ for samarbeid
og koordinering mellom de tre gruppene, vil være veldig positivt for etter- og
videreutdanningen i landbruket. Da de ulike tilbyderne i mange tilfeller har ulik
spisskompetanse innen etter- og videreutdanning, kan et kompetansesenter søke å dra det
beste ut av hver aktør når det gjelder gjennomføring, pedagogikk og faglig innhold.
Ved at en oppretter et kompetansesenter der noen personer blir ansatt, kan en få et uavhengig
kompetansesenter som representerer de ulike tilbydernes interesser, samtidig som det blir
kontaktnettet til brukerne av tilbudet. Et slikt kompetansesenter må arbeide for, og
7

Aftenposten 07.12.2002.
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representere fellesinteressene til de ulike tilbyderne, samtidig som det må ha som mål å bli
den naturlige møteplassen for etter- og videreutdanning i landbruket. I tillegg bør senteret
fungere som kommunikasjonskanalen mellom brukere av kurs og tilbyderne av kurs.
En måte å organisere et kompetansesenter for å få et bedre samarbeid vil her bli presentert.

Forum for alle tilbyderne

Landbrukets
Kompetansesenter

Faglige
vurderinger

Internett Portal

Informasjon og
koordinering

Kontakt/
nettverksbygger

Figur 1. Forslag til modell for et Landbrukets Kompetansesenter
Funksjoner til Forumet i Kompetansesenteret kan være:
-

En møteplass for tilbyderne

-

Koordinering av samarbeid når det gjelder nysatsinger, utvikling og fremskaffing av
økonomiske midler

-

Strategiplanlegging i forhold til myndigheter og offentlige instanser

Oppgaver for Kompetansesenteret kan være:
-

Kompetansesenteret bør tilby en fullstendig oversikt over tilbudet av etter- og
videreutdanning som er rettet inn mot gårdbrukere. En opprettelse av en internettportal
kan være en forholdsvis effektiv og enkel måte å nå ut til målgruppen med de
muligheter som tilbys (Hva som ligger i portal blir presente1i i eget delkapittel).

-

Kompetansesenteret bør fremstå som den naturlige møteplassen for etter- og
videreutdanning. Senteret bør bli kommunikasjonssenteret mellom ulike interessenter,
slik at det blir informasjonsflyt mellom tilbyderne og mellom tilbydere og brukere. Et
kompetansesenter må også bli bindeleddet til offentlige instanser og virksomheter som
driver med nærliggende satsningsområder.
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Kompetansesenteret bør dekke opp de gårdbrukerne som har næringer som faller litt
mellom flere stoler, det være seg de som mangler en selvsagt varemottaker eller andre
pådrivere for kurs. Dette forholdet kan gjelde nye satsingsområder, næringsutvikling,
nisjeproduksjon og lignende som ikke nødvendigvis har en klar alliansepartner.
Faglige vurderinger, der et råd for godkjenning av kurs, samordning av
dokumentasjon og retningslinjer for vurdering av realkompetanse blir organisert
gjennom senteret (diskutert i eget delkapittel).
Kompetansesenteret bør være pådriver for nysatsinger og utvikling av tilbudet.
Kompetansesenteret bør være markedsfører, kontakt og nettverksbygger og
informasjonsgiver.
Dersom et uavhengig kompetansesenter skal fungere som et samlende organ for etter- og
videreutdanningen i landbruket, må det være en bred oppslutning om tiltaket fra
kurstilbyderne i de ulike tilbydergruppene. Det viktigste er å etablere et samarbeidsorgan som
kan utvikle seg over tid. Likevel bør det være ambisiøse visjoner og mål dersom et slikt senter
blir etablert. De som slutter opp om et kompetansesenter må også forplikte seg til drifting og
bruk av senteret, slik at det ikke bare blir et organ uten ansvar og funksjoner.

5.1.5 Danning av et Kompetansesenter i landbruket basert på sammenslutninger
En annen modell for et kompetansesenter er en etablering basert på eksisterende institusjoner
som ønsker å formalisere samarbeidet seg i mellom. Disse kan danne en sammenslutning i
form av et kompetansesenter. Et slikt kompetansesenter kan ta ulike former fra full
samlokalisering og sammenslåing av tilbydere, til en løs sammenslutning der deltakerne
består som selvstendige aktører som har et formelt faglig samarbeid. Både ansvarsområder,
oppgaver og størrelse på et kompetansesenter basert på en sammenslutning blant ulike
tilbydere vil være avhengig av hvem som går inn i en slik sammenslutning. Det største
ankepunktet mot et kompetansesenter der noen aktører formaliserer sitt samarbeid, er at det
trolig vil være vanskelig å få involvert tilbydere som ikke er en del av sammenslutningen. Da
kan resultatet bli at kompetansesenteret blir en stor aktør i markedssegmentet, og ikke et
samlingspunkt for alle tilbyderne av etter- og videreutdanning. Likevel kan det være en
forbedring i forhold til i dag, da en større faglig enhet blir etablert.
Ettersom et kompetansesenter basert på en sammenslutning vil speile de som deltar, kan en
tenke seg noen ulike former og funksjoner et slikt kompetansesenter tar på seg.
En full administrativ samlokalisering, med sammenslåing av enheter.
En faglig sammenslutning der deltakerne består som selvstendige aktører, men har et
formalisert samarbeid i kompetansesenteret.
Et kompetansesenter som kun tar seg av de funksjonene og oppgavene de integrerte
deltakerne satser på.
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Et kompetansesenter som også tar på seg en samlende virksomhet for tilbyderne som
ikke er integrert, for eksempel driving av en felles internettportal for etter- og
videreutdanning. Det vil si at kompetansesenteret selger tjenester til andre tilbydere.
Sammenslutningen kan ha et råd der mange tilbydere er deltakere og slik opptre som
en møteplass, eller sammenslutningen kan opptre uten noen samlende funksjon for
andre tilbydere.
Uansett hvilke oppgaver og størrelse et kompetansesenter bygget på deltakelse fra
eksisterende institusjoner innen etter- og videreutdanningen tar, så er det vanskelig å se at et
slikt kompetansesenter kan bli et samlende organ for alle tilbydere. Da de ulike tilbyderne fra
de forskjellige gruppene kompetanseinstitusjoner, varemottakere og faglag har ulike interesser
og hovedsatsing, vil en sammenslutning lett bare bli en av de mange aktørene som tilbyr etterog videreutdanning. Så lenge et kompetansesenter ikke er samlende for de fleste
interessentene, så vil det trolig heller ikke bli særlig slagkraftig for andre enn de som er fullt
integrert i senteret.
Et kompetansesenter som kun tar inn noen aktører vil trolig gi disse noen fortrinn da de får
mer tyngde. Med andre ord kan en sammenslutning mellom noen aktører være en forbedring i
forhold til i dag når det gjelder organiseringen av etter- og videreutdanningen, men at en slik
sammenslutning skal resultere i et samlende kompetansesenter for alle, som den naturlige
møteplassen for etter- og videreutdanning, er lite trolig.

5 .2 Landbrukets Kompetanseportal
Et av elementene i modellen som ble skissert i figur 1 i forrige delkapittel, var opprettingen av
Landbrukets Kompetanseportal. I figuren var kompetanseportalen tenkt som et av
arbeidsområdene som skulle dekkes opp av "Landbrukets Kompetansesenter". I dette
delkapitlet vil vi drøfte innholdet i denne portalen for seg selv. Dette fordi man kan se for seg
at opprettingen av en eventuell portal alternativt kan legges under en av de eksisterende
institusjonene som blir ansvarlig for utforming og drift på vegne av alle interesserte tilbydere,
eller den kan opprettes som et uavhengig prosjekt av tilbyderne uten at man etablerer et
"Landbrukets Kompetansesenter".
Hensikten med portalen er at brukerne får presentert en oversikt over tilbudet innen etter- og
videreutdanning i landbruket. En po1ial kan fungere som den naturlige møteplassen mellom
bruker og tilbyder, der aktuell informasjon om tilbud blir lagt ut av tilbyderne og slik gjort
tilgjengelig på en lettvint måte for brukerne. En portal blir med andre ord
publilcumsinngangen for etter- og videreutdanning. En portal vil også kunne fungere som en
arena der de ulike organisasjonene kan diskutere og utveksle faglige og pedagogiske
erfaringer og problemstillinger seg i mellom.
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Det er et problem i dag at det ikke eksisterer en naturlig møteplass for de som er interessert i å
ta etter- og videreutdanning. For å bøte på dette bør en portal for etter- og videreutdanning
være tilgjengelig i et eventuelt kompetansesenter for landbruket. For at en portal skal fungere
må en del vilkår oppfylles. De viktigste faktorene for en fungerende portal er disse:
Portalen skal gi brukerne enkel tilgang på det brukeren trenger - informasjon og
innhold.
Portalen må fokusere på brukerne, slik at den treffer rett.
Tilbudet i portalen må være definert.
De som er leverandører av tjenestene i portalen, altså kurstilbyderne må ha disiplin og
levere informasjonen slik at den blir tilgjengelig. Deltakerne må forplikte seg til å
følge opp portalen.
Portalen må være stabil, oppdatert og operativ.
Portalen må bidra med faglig og pedagogisk stoff og hjelpemidler rettet inn mot
tilbyderne av etter- og videreutdanning.
Oppgavene og funksjoner i en portal:
Hovedoppgaven til en kompetanseportal må være å fremstå som det naturlige
informasjonssenteret for etter- og videreutdanning. Det vil si at tilbudet blir samlet,
slik at brukerne får full oversikt over tilbudet som eksisterer til enhver tid.
En portal vil i mange tilfeller bli inngangsporten for brukerne av et etter- og
videreutdanningstilbud. Derfor er det viktig at den informasjonen om et kurs som en
potensiell kursdeltaker trenger, er tilgjengelig. Det innebærer at informasjon om tid,
plass, kursarrangør, kontaktperson, dokumentasjon, pris og lignende er lett å
fremskaffe for hvert enkelt kurs.
-

Samtidig som portalen gir oversikt over tilbudet for brukerne, gir den selvfølgelig
også de ulike tilbyderne oversikt over de andre aktørenes aktiviteter. Dette kan være
en pådriver for å :fa et mer utstrakt samarbeid mellom aktørene, for de vil da lettere
finne naturlige samarbeidspartnere i sine nisjer. Portalen kan funger som det første
bindeleddet mellom tilbydere som har fellesinteresser innen sine kurstilbud. Og da kan
utveksling av fagkompetanse, pedagogisk kompetanse, gjennornføringsevne med mer,
mellom tilbyderne bli lettere.
Portalen kan fungere som et nyhetsforum om ulike tilbud innen kompetanseheving,
som kurs, seminar, messer og lignende.
Det kan være tilrettelagt for diskusjonsgrupper for brukerne av portalen, det vil både si
de som søker og de som tilbyr etter- og videreutdanning.
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5.2.1 Portalen Fiskeriutdanning
Gjennom opprettingen av Finkoble det etablert et prosjekt for å samle tilbudet av opplæring
innen fiskerinæringen i en opplæringsportal. Dette prosjektet kan en dra veksler på om en
portal for tilbudet av etter- og videreutdanningen i landbruket skal etableres.
Fiskerinæringen presenterer prosjektet med å etablere en kompetanseportal slik:
Dette prosjektet er et prosjekt for hele næringa. Organisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringa har
gått sammen om å lage en portal på nettet som samler informasjon om fiskerifaglig utdanning
www.fiskeriutdanning.no. Portalen har informasjon om tilbud, skoler, læremidler med mer til alle
som tenker på å øke kompetansen sin. (http://www.fiskeriutdanning.no/index.php?page_id=71)

I følge Manin i Fiskerinæringens Kompetansesenter så må det arbeides aktivt for å få de ulike
aktørene til å melde inn sin aktivitet til portalen. Portalen er opprettet som et prosjekt og skal
være ferdig utviklet høsten 2003. Prosjektet er fmansiert med midler fra; SND,
voksenopplæringsinstituttet, Fiskerinæringens Kompetansesenter. Målet med portalen er
presentert med følgende visjon:
Fiskeri-og havbruksnæringens opplæringsportal, fiskeriutdanning.no, skal være det foretrukne
startsted på Internett for informasjon om utdanning innen næringa. Dette skal oppnås ved alltid å
tilby en komplett oversikt over alle utdanningstilbud, kurs og karriereveier innenfor næringa.
Portalen skal hele tiden publisere nyheter og artikler som angår utdanning og kompetansestyrking i
næringa. Portalen skal også legge til rette for diskusjon og meningsutveksling om
fiskerikompetanse, og den skal tilby brukere nyhetsbrev basert på egen påmelding. Portalen skal
ha en tiltalende og troverdig design og være rask og enkel i bruk.
Via portalen skal Finko også tilby kursarrangører og innholdsleverandører tilgang til en elæringsplattform.( http://www.fiskeriutdanning.no/index.php?page id=73&lang id=)

5. 3 Landbrukets Kompetanseforum
Også Landbrukets Kompetanseforum ble presentert i delkapittel 5 .1. Det ble der presentert
som en overbygning over "Landbrukets Kompetansesenter''. Men også dette forumet kan
opprettes uavhengig av de øvrige elementene i figuren, og derfor diskuteres også dette
løsrevet fra "Landbrukets Kompetansesenter". Å opprette et forum der aktørene etablerer et
samarbeid og søker bedre utnytting av ressursene i etter- og videreutdanningen, vil være mer
uformelt og kreve mindre ressurser i første omgang enn det å skipe et eventuelt
kompetansesenter. På den andre siden er det også en langt mindre ambisiøs målsetting, og
kanskje mindre ressurseffektivt på litt lengre sikt. Dette kan likevel være et første skritt på
veien mot opprettingen av et kompetansesenter.
Enten forumet etablereres først, eller i sammenheng med opprettingen av et
kompetansesenter, vil fordelene ved forumet uansett være at det opprettes en naturlig
møteplass for aktørene. Et forum vil kunne fungere som en møteplass for tilbyderne, og felles
strategier og samarbeidsprosjekt kan utarbeides. Et forum vil ikke fungere som en ekstern
institusjon for andre enn tilbyderne, da et forum er tilbydernes samlingsplass, og får det
mandatet som tilbyderne innvilger forumet.
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Noen funksjoner for et forum kan være:
-

En møteplass for tilbyderne av etter- og videreutdanning innen landbruket.

-

Et koordinerings- og informasjonssenter for tilbyderne.
Et samordningsorgan for utvikling og aktiviteter blant tilbyderne som overlapper
hverandre, der det å fremstå som en enhet er et gode.
Et råd for å utarbeide felles strategier og uttale seg på vegne av fellesinteressene til
tilbyderne.
Inngangsporten for forpliktende samarbeid mellom tilbydere om prosjekt.
Tilrettelegger og pådriver for felles prosjekt som for eksempel en internettportal
Kontaktbygger på tvers av egeninteressene til de ulike aktørene og mot eksterne
tilbydere, offentlige organ og institusjoner.

Skoler

Etter- og videreutdanningsorganisasjoner

Brukerne
representert
gjennom faglag

Varemottakere
og avisorganisasjoner

Øvrige produksjonsfaglige
organisasjoner

l
Kompetanseforum

Figur 2. Deltakere i et kompetanseforum
Noe av målet til et forum må være å tilrettelegge for økt samarbeid på tvers av
organisasjonene som har et tilbud innen etter- og videreutdanning. Dersom et forum består av
nøkkelpersoner fra hver aktør vil det også gi forumets strategier og målsettinger en viss
tyngde. Slik kan forumet virke som en inspirasjon og pådriver for økt koordinering og
samarbeid innen tilbudet av etter- og videreutdanning. Det vil si at oppgavene til forumet ikke
vil være å drive etter- og videreutdanning, men derimot å tilrettelegge forholdene for økt
samarbeid og samle tilbyderne om felles strategier for å få til et best mulig tilbud til
målgruppen. Samtidig kan forumet være et nyttig verktøy for å ra til en bedre
informasjonsflyt mellom ulike tilbydere om hvilke kurssatsninger, prosjekt, ressurstilgang og
lignende som er i gang hos den enkelte tilbyder. Videre kan forumet være med å sette
dagsorden for hvilke behov og utfordringer med mer som til enhver tid tilbyderne må forholde
seg til. Eksempler på slike forhold er offentlige utredninger, lover og forskrifter som blir
utarbeidet, statsbudsjett og lignende som er rettet mot etter- og videreutdanning. Ved slike
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situasjoner kan da forumet fremsette felles ønsker og strategier for å få større gjennomslag for
sine standpunkt i forhold til gitte saksområder, da de kan opptre som en enhet.
En oppretting av et forum der tilbyderne kan møtes, vil om forumet fungerer, øke
informasjonen mellom de ulike aktørene som driver innen etter- og videreutdanning. Dette
kan bidra til å etablere et utvidet samarbeid mellom aktørene, og en mer målrettet satsing kan
gro ut av at en møteplass blir etablert. I tillegg kan etableringen av et forum være et lite
forpliktende utgangspunkt for et samarbeid, som etter hvert kan bli mer forpliktende. Slik kan
etableringen av et forum være første skritt mot oppretting av et felles kompetansesenter innen
etter- og videreutdanningen, ved at det noe uformelle samarbeidet i forumet utvikler seg til et
bindene samarbeid i et kompetansesenter.

5.4 Samarbeid om faglige vurderinger
I dette delkapitlet skal vi gi innhold til og begrunne arbeidsområdet under "Landbrukets
Kompetansesenter" som fikk overskriften "Faglige vurderinger" (se figur. 1). Hensikten med
å legge et slikt arbeidsområde til kompetansesenteret, er å dekke opp for et behov fra bondens
side for å formalisere sin kunnskap, samt å legge til rette for at kurstilbyderne kan samarbeide
om å fremskaffe formell kompetanse, eller kompetanse som lettere kan formaliseres av den
enkelte bonde dersom vedkommende har behov for det. Dette fordi kartleggingen av etter- og
videreutdanningstilbudene viser at det er få av tilbudene som i dag gir formell kompetanse,
samtidig som gårdbrukerne ønsker å oppnå formell kompetanse gjennom åta etter- og
videreutdanning.
Det er flere forhold som kan gjøre det aktuelt å innføre en ordning der en synliggjør verdien
av kurstilbudene bonden deltar på, relatert til fagplanene:
Det kan bidra til å gjøre kursene bedre og mer målrettede.
Formell dokumentasjon på gjennomført kurs eller avlagt eksamen, kan
gi bonden et insitament til å bedre sin kompetanse.
Dette igjen kan bidra til å øke kompetansen hos gårdbrukerne og dermed forbedre
inntjeningsevnen i landbruket.
En eventuell innføring av et kompetansekrav i landbruket vil kunne medføre økt behov
for å dokumentere hva den enkelte kan.
Dersom gårdbrukeren skal skifte jobb eller søke tilleggsjobb til gårdsbruket, vil han
eller hun lettere kunne vise til hvilken kompetanse de besitter.

5 .4.1 Bakgrunn for behovet for samarbeid om faglige vurderinger
Et av formålene med denne studien er å vurdere hvilke muligheter man har for å samordne
dokumentasjon av realkompetansen som gis gjennom de ulike tilbudene om etter- og
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videreutdanning innenfor landbruksfag. Hensikten med dette arbeidet er at både brukerne og
de som utreder realkompetanse og kompetansegap skal vite hvordan tilbudene skal verdsettes.
I innledningskapitlet ble det nevnt at mange gårdbrukere deltar i ulike kursaktiviteter som er
relevant i forhold til deres yrkesutøvelse. Om lag halvparten av gårdbrukerne oppgir i en
undersøkelse fra 2000 at det er viktig for dem at de har mulighet til å oppnå formell
kompetanse for studievirksomheten8 • Mer enn seks av ti gårdbrukere har ikke formell
landbruksutdanning, og dermed vil nok behovet deres være knyttet til å oppnå
formalkompetanse først og fremst på videregående skoles nivå. Men en del av kursene som
tilbys gårdbrukere, ligger faglig sett på et nivå som går ut over grunnopplæringen i naturbruk,
enten på teknisk fagskolenivå eller på nivå med høyere utdanning. Mulighetene til å få
formell kompetanse er også etterspurt hos en økende andel av gårdbrukerne som tar kurs
gjennom Natur og næring fjernundervisning, og også på arbeidsseminaret som ble avholdt i
forbindelse med dette prosjektet, ble dette området nevnt som et av områdene som kan bedre
tilbudet av etter- og videreutdanning for gårdbrukere.
I kartleggingen av tilbudet som eksisterer i dag, går det frem at det finnes muligheter til å ta
etter- og videreutdanning som gir formell kompetanse. Likevel er det de færreste av tilbudene
som kan avsluttes med eksamen, fagbrev eller godkjenningssertifikater. Dette gjelder om lag
46 av de 435 kurstilbudene vi har registrert, eller om lag 10 prosent av kurstilbudene.
Gårdbrukere er selvstendig næringsdrivende, og det finnes per i dag ingen krav, bortsett fra
enkelte sertifikater, til formell kompetanse hos utøverne. Som selvstendig næringsdrivende er
de heller ikke avhengig av å konkurrere med andre med bedre formelle kvalifikasjoner om
arbeidsplassene sine på gården. Likevel vil det for mange være en fordel å kunne vise til
hvilke kvalifikasjoner de har ervervet seg i jobben, både ved et eventuelt skifte av jobb eller
ved søking på tilleggsjobb til gårdsdrifta, samt øke den enkeltes bevissthet om egen
kompetanse.
Det har i mange år og i mange ulike sammenhenger vært pekt på at det kan være aktuelt å
innføre et kompetansekrav for matprodusenter. Dersom et slikt krav skulle aktualiseres, vil
det være en fordel om bonden kan ra verdsatt den kompetansen han eller hun sitter på, og
eventuelt få avdekket hull som må dekkes gjennom etter- og videreutdanning.
I dag har alle voksne rett til å få vurdert sin realkompetanse. Hensikten med denne
vurderingen er å bidra til at den enkelte kan dokumentere hva han eller hun kan i forbindelse
med jobbsøking, eller i forbindelse med søknad om inntak til videregående opplæring hvor
dokumentasjon av realkompetanse kan bidra til å forkorte studieløpet. Selv om mange
allerede har benyttet sin rett til videregående opplæring, og derfor ikke har rettigheter i
8
K vendseth, Chris Helen m.fl. 2001. Etterutdanning i landbruket. En kartlegging av bondens ønske om økt
kompetanse. Rapport 2 - 2001 fra Landbrukets Utredningskontor.
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forhold til finansiering hvis de velger å en annen studieretning, så vil det likevel være mulig å
gjennomføre dette innenfor studieløp som er tilpasset voksne. Et eksempel på et tilpasset
studieløp er BSFs utvikling av naturbruksutdanningen, i samarbeid med en videregående
skole, som et modulbase1t kursopplegg.
For å få vurdert realkompetansen, må den enkelte henvende seg til fylkeskommunen i fylket
han eller hun bor. Det er noe ulike prosedyrer i de enkelte fylkene. Det fylket som til nå har
arbeidet mest med vurdering av naturbruksutdanningen er Nordland, og en regner med at
erfaringene derfra vil danne utgangspunkt for vurderingen av naturbruksutdanningen i andre
fylker. Det er utarbeidet et skjema hvor man fører opp praksis, utdanning, sertifikater og kurs.
På bakgrunn av dette skjemaet, innhenting av dokumentasjon og eventuelt samtale med søker,
vurderer en naturbruksskole hvilke fag som er dekket opp gjennom den realkompetansen som
er oppbygd. På bakgrunn av dette kan bonden få et kompetansebevis for de fagene som har
blitt godkjent, eller vitnemål, hvis det viser seg at søkeren kan dokumentere tilstrekkelig
realkompetanse til at vedkommende tilfredsstiller kravene til fullført utdanning. Så langt har
40 - 50 personer søkt om å få inntak i videregående skole og avkorting av studieløpet på
bakgrunn av realkompetanse i Nordland. En person så langt har fått vitnemål på bakgrunn av
sin realkompetanse.

5.4.2 Hvordan gjøre etter- og videreutdanningen "formell"
Som nevnt over, gir deltakelse på kurs realkompetanse som kan la seg omsette i
formalkompetanse gjennom åta kontakt med fylkeskommunen og få vurdert den samlede
realkompetansen. Problemet kan være at innholdet i kursene ikke er tydeliggjort tilstrekkelig,
og at det kan være vanskelig å vurdere opp mot målene i læreplanene. Dette kan gi ulike
utslag for gårdbrukere rundt om i landet, all den tid vurderingen av realkompetansen skjer
fylkesvis, og i stor grad er basert på skjønn.
Deltakere på arbeidsseminaret pekte på dette området som et problem, og mente at det var to
forhold som det kunne gjøres noe med for å få synliggjort kompetansen som oppnås gjennom
etter- og videreutdanning. Dette var:
Klargjøre fagkravene i grunnopplæringen og i teknisk fagskole
Opprette et råd for naturbruksopplæringen
I de følgende underkapitlene vil vi redegjøre for hva som ligger i disse forslagene.

5.4.3 Klargjøre fagkravene i grunnopplæringen og i teknisk fagskole
Når vi i denne rapporten skriver om formalisering av kompetanse, så bruker vi læreplanene i
naturbruksutdanningen og i de tekniske fagskolene som referansepunkt. Det finnes per i dag
iklce andre referanser. Det har vært snakket om å innføre et kompetansebevis for gårdbrukere,
men dette er foreløpig usiklcert, og uansett ligger det langt frem i tid. Dersom et slikt
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kompetansebevis skulle bli innført, så kunne eventuelt kravene til et slikt bevis danne et annet
referansepunkt.
Læreplanene for naturbruksutdanningen ble utf01met i forbindelse med Reform 94. Det ble
etablert et felles grunnkurs og VKJ-fag og VKII-fag i Allsidig landbruk, Økologisk landbruk
og Naturforvaltning. Læreplanene ble utformet med svært generelle målsettinger, og med stor
frihet for de enkelte skolene til å påvirke fagenes innhold og tilpasse de lokalt. Ut fra
landbrukets ståsted kan dette være fornuftig. Det er ikke noen grunn til at skolene nord for
polarsirkelen skal ha en sterk fordypning i korndyrking, mens det kan være fornuftig på
østlandsområdet. Mange skoler har også utviklet mer interessebaserte studieløp, som
hestehold, friluftsliv med mer. Reform 94 ble satt i verk samtidig som retten til 12 års
utdanning (nå 13) ble innført. Dette innebærer at elevene nå bruker sin rett til videregående
opplæring, samtidig som arbeidsmarkedet i større grad forventer omstillingsevne og livslang
læring. Derfor er det viktig å kunne tilby elevene ikke bare yrkesfaglige utdanninger, men
også generell studiekompetanse, eller i det minste at det finnes påbyggingsmuligheter for å få
studiekompetanse.
Sett fra næringens ståsted har det vært pekt på at det er mange heldige trekk ved denne
utviklingen, men også noen negative. Det har vært pekt på at læreplanene er for generelle, noe
som har medført stor variasjon i læringsinnholdet fra skole til skole. Det er derfor ikke
entydig hva en agronom har gjennomgått i løpet av grunnutdanningen, og hva han eller hun
besitter av kompetanse. Det har også vært pekt på at opplæringen ikke i god nok grad dekker
opp de behovene en gårdbruker har til kompetanse enten det gjelder økonomi og
driftsplanlegging eller det gjelder kunnskap om enkeltproduksjoner.
Generelle studieplaner og variasjon i innholdet i naturbruksutdanningen kan medføre
problemer i forhold til vurderingen av realkompetansen som er oppnådd gjennom etter- og
videreutdanning, blant annet siden det innebærer en utstrakt bruk av skjønn når bondens
realkompetanse skal vurderes. Likedan er det et problem i forhold til å få vurdert tilbud om
etter- og videreutdanning opp mot fagplanene, siden disse ofte er mer spesifikke i tema enn de
generelle målsettingene i fagplanene. Det er imidlertid på gang et arbeid i regi av BSF og
blant annet Tomb jordbruksskole, der en søker å splitte opp målene i læreplanene, med det for
øye å lage et verktøy som er ment å kunne brukes i forhold til vurdering av andre kurs enn det
modulbaserte agronomkurset. De som bruker dette systemet vil da ha en mulighet til å gi en
dokumentasjon som viser hvilke delmål i læreplanen som er oppfylt av det aktuelle kurset.
Utdannings- og forskningsdepartement er i disse dager i ferd med å ta initiativ overfor Statens
Læringssenter for å få læreplanene revidert. I følge Statens Læringssenter vil det bli tatt
kontakt med Norges Bondelag i den forbindelse.
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5.4.4 Opprette et råd for naturbruksutdanningen
Det andre forslaget til tiltak som det ble pekt på for å kunne synliggjøre kompetansen som gis
gjennom etter- og videreutdanningen er å opprette et råd for naturbruksutdanningen. Et slikt
råd vil være en naturlig høringsinstans i forhold til spørsmålet vi tok opp over; i forhold til
fagkravene i grunnopplæringen. Faglagene i landbruket har i dag ingen formell tilgang til å
utøve innflytelse over innholdet i utdanningen. I dag utarbeides læreplanene i
naturbruksutdanningen av Statens Læringssenter, og de godkjennes av Utdannings- og
Forskningsdepartementet (UFD). Som vi så i forrige delkapittel vil det i forbindelse med
revideringen av læreplanene til naturbruksutdanningen bli tatt kontakt med Norges Bondelag,
men det er ingen fast prosedyre som sikrer at gårdbrukernes organisasjoner har høringsrett i
saker som angår deres egen grunnutdanning.
Innenfor de fagene i videregående skole som har lærlingeløp, er det etablert et opplæringsråd.
Det betyr at det finnes et opplæringsråd for naturbruk (ORNAB). ORNAB er et rådgivende
organ overfor Utdannings- og Forskningsdepartementet i saker som angår lærefagene
innenfor naturbruksutdanningen, det vil si hovslagerfaget, hestefaget, anleggsgartnerfaget,
reindriftsfaget med mer. Fokuset er her eleven som fremtidig arbeidstaker, og derfor er ikke
faglagene i landbruket representert i rådet. De som er representert er
arbeidstakerorganisasjonene, blant annet Fellesforbundet og Anleggsgartnerne, og
arbeidsgiversiden er representert blant annet gjennom Landbrukets Arbeidsgiverforening.
Den yrkeskompetansen som en får i økologisk og allsidig landbruk etter tre års utdanning, og
som gir agronomtittelen, har derfor ikke noe formelt organ der faginnholdet diskuteres.
Teknisk fagskole er en to-årig utdanning som skal bidra til å dekke arbeidslivets behov for
ledelsesutdanning, utdanning til avanserte tekniske oppgaver og utdanning for å fylle
nasjonale og internasjonale sertifiseringskrav. Også disse skolene er fylkeskommunale.
Teknisk fagskole ligger på et høyere nivå enn den videregående naturbruksutdanningen, men
omfattes ikke av lov om høyere utdanning. Teknisk fagskole gir studiekompetanse. Heller
ikke for disse skolene er det noe råd hvor faginnholdet diskuteres. Læreplanene utarbeides av
Statens Læringssenter og vedtas av departementet.
Forslaget i denne rapporten er derfor at det under "Landbrukets Kompetansesenter" settes ned
et fagråd for naturbruksutdanningen. Der vil partene som arbeider med utdanning og etter- og
videreutdanning overfor gårdbrukere kunne møtes for å diskutere spørsmål som angår
opplæringssituasjonen på dette området. Et slikt råd ville innebære at faginnholdet i
utdanningen ble diskutert med yrkesgruppens utøvere representert gjennom faglag,
varemottakere og representanter fra utdanningsinstitusjonene. Et slikt råd ville også kunne
diskutere hvordan næringens egne tilbud om etter- og videreutdanning kan resultere i
formalkompetanse sett i forhold til læreplanene i utdanningen, og kunne gi anbefalinger til de
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instanser som vurderer realkompetanse i fylkene om hvordan ulike kurstilbud skal kunne
verdsettes.
Det er flere gode grunner til at det burde være et rådgivende organ for yrkesutdanningen
innenfor naturbruk, hvor næringen og skoleverket burde være representert.
Agronomutdanningen faller mellom to stoler. Hovedhensikten er ikke å gi
studiekompetanse, men på den andre siden er det heller ikke å gi fagbrev
ORNAB blir gitt innflytelse også på deler av studieløpet hvor det først og fremst er
elever som har studiekompetanse eller agronomtittel som mål med utdanningen. Dette
gjelder både grunnkurset og VKI-kursene som er felles for alle elevene. Det mest
hensiktsmessige ville her vært at de som representerer gårdbrukeryrket også kunne ha
innflytelse i saker som angår disse kursene.
Dette rådet ville kunne bidra til å vurdere de tilbudene som gis som etter- og
videreutdanning i sammenheng med naturbruksutdanningen. Selv om det er
fylkeskommunene som godkjenner utdanninger på videregående skoles nivå, vil et
slikt råd kunne gi anbefalinger til hvordan enkeltkurs kan vektlegges i forhold til
målene i fagplanene.

5.4.5 Forslag til tiltak
For å konkretisere drøftingene over, vil vi her komme med følgende forslag:
I forbindelse med en danning av et "Landbrukets Kompetansesenter" tillegges dette organet
ansvaret for at det settes av ressurser til åjobbe med "faglige vurderinger". Arbeidsoppgavene
er følgende:
Bistå organisasjonene som avholder kurs i å planlegge kursinnholdet på en slik måte at
tilbudet kan tilpasses en modulbasert plan for agronomutdanningen, eller eventuelt i
forhold til teknisk fagskole.
Bidra til at kursene annonseres på en slik måte at kursdeltakerne vet hva de lærer og
hvordan dette kan inngå i et utdanningsløp.
Legge til rette for at det om mulig skal kunne avlegges eksamen.
Fungere rådgivende i forhold til fylkeskommunene i arbeidet med å verdsette etter- og
videreutdanning som den enkelte bonde ønsker å få vurdert realkompetansen for.
Bidra til å ta initiativ i forhold til andre i saker som er relatert til etter- og
videreutdanning av gårdbrukere når det dreier seg om godkjenning.
Sammensetningen av dette organet bør sikre:
At ingen særinteresser er spesielt dominerende. Organet skal dekke behovet til
samtlige tilbydere av etter og videreutdanning av gårdbrukere, samt representanter fra
brukergruppene. Dette innebærer at det må være en viss uavhengighet av
enkeltorganisasjoner.
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Organet må ha en faglig tyngde i forhold til utdanningsretningene som tjener som
referansepunkt. De1for må naturbruksskolene og telmisk fagskole ha representanter
her.
For at det skal kunne bli gitt tilstrekkelig bistand til kurstilbyderne i tråd med
arbeidsoppgavene over, bør det være en ansatt i Kompetansesenteret som har ansvar
for å følge opp arbeidet.
Slik forslaget er formulert her, er denne komponenten knyttet opp mot at det dannes et
"Landbrukets Kompetansesenter''. Det er likevel mulig å sette i gang dette arbeidet uavhengig
av opprettingen av et kompetansesenter. Organet kan opprettes i tilknytning til en annen
organisasjon. I så fall vil det beste være om det kunne legges til en organisasjon med
kjennskap og tilknytning til landbruk, men som ikke selv er en aktiv tilbyder av kurs. Dette
kan for eksempel tenkes å være Det Kgl. Selskap for Norges Vel.
Vi har også i dette delkapitlet diskutert behovet for et råd for naturbruksutdanningen.
Næringens egen mulighet til å påvirke fagplaner og andre faglige spørsmål i tilknytning til
grunnutdanningen er viktig. Det er her likevel best å tilpasse et slikt råd i forhold til de
ordningene som eksisterer for lærefagene, men å søke å :Ia laget et råd i tillegg til ORNAB
eller et utvidet ORNAB som også vil ha uttalerett i forhold til de linjene innenfor
naturbruksutdanningen som gir agronomutdanning.
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6 Konkluderende merknader
Første del av denne rapporten fokuserte på å redegjøre for det eksisterende tilbudet av etterog videreutdanning innen landbruket. Når en legger til grunn denne kartleggingen av tilbudet
innen landbruket, så ser en noen gjennomgående trekk.
Det er mange tilbydere, og tilbyderne har ulike primærfunksjoner for sin virksomhet. Videre
er det et stort antall kurs, med et veldig vidt spekter når det gjelder faglig innhold, varighet,
vanskelighetsnivå, gjennomføringsmetode og målsettinger. Selv om det er mange tilbydere og
mange kurs, får en et inntrykk av at kursene ofte blir utarbeidet sentralt i en organisasjon eller
institusjon, og at det er en del tosidig samarbeid mellom tilbydere relatert til ulike kurs. Det
vil si at overlappingen i utvikling av kurs ikke nødvendigvis er så stor som antall tilbydere og
antall kurs skulle tilsi.
Gjennomføringen av de fleste kursene skjer lokalt i landet. Dette er nok ofte hensiktsmessig
på grunn av egenskaper ved landbruket som yrke. Disse egenskapene er også veldig nært
knyttet til tidsbruken og mobiliteten en gårdbruker disponerer i forhold til etter- og
videreutdanning.
Et annet gjennomgående trekk som kommer frem ved kartleggingen, er at veldig få av
tilbudene innen etter- og videreutdanningen gir mulighet til formell kompetanse. Her er det
trolig mye å hente på et bedre samarbeid mellom videregående skoler og andre kurstilbydere,
samt en bedre tilrettelegging for å måle kurs i forhold til delmålene i læreplanene for
naturbruksutdanningen.
Den andre delen av rapporten er bakgrunnsmateriale for forslagene denne utredningen setter
frem for å bedre tilbudet. Denne delen er konsentrert omkring tilbydernes syn på kurstilbudet
de har for tiden, og forhold de mener kan forbedre tilbudet. Altså viktige utfordringer for
tilbyderne. Denne delen er bygd opp gjennom to deler. Den første delen er informasjon
innhentet gjennom intervju med sentrale personer blant ulike tilbydere. Den andre delen er et
arbeidsseminar der en rekke aktører blant tilbyderne var samlet for å diskutere problemer og
forbedringer av tilbudet.
I hovedsak var meningene som kom frem ved intervjuene blant den enkelte informant og de
forholdene som ble trukket frem i arbeidsseminaret, der en rekke av tilbyderne var
representert, rimelig samstemt.
De fleste tilbyderne så seg tjent med mer og bedre samarbeid og samordning mellom de ulike
tilbyderne. Særlig ble dette relatert til manglende kobling mellom pedagogisk kompetanse og
faglig kompetanse i utviklingen og gjennomføringen av kurs. Det er stor enighet om at
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spisskompetansen som kreves for å gi et best mulig tilbud eksisterer, men at den er spredd
blant ulike tilbydere.
De aller fleste tilbyderne så også et forbedringspotensiale i det å nå frem til målgruppen med
det eksisterende tilbudet, da en samlet oversikt av kurstilbudet er fraværende. Mange av
løsningene ligger trolig i å etablere en naturlig møteplass. For i dag mangler en slik møteplass
både mellom tilbyderne av etter- og videreutdanning, og mellom tilbyderne og brukerne av
dette tilbudet. Det ble også påpekt at større fokus på sluttbrukerne og mindre på
egeninteressene til den enkelte tilbyder kunne være med på å frembringe et bedre tilbud. I
tillegg påpekte flere at tilretteleggingen for uttelling i form av formell kompetanse kan
forbedres.
Men alt i alt så mente de fleste at det finnes muligheter for å utnytte de tilgjengelige
ressursene bedre for å gi et best mulig tilbud til gårdbrukerne. For å oppnå en bedre utnyttelse
av de eksisterende ressursene så de fleste det som en hovedutfordring å få etablert et system
som sikrer bedre samarbeid, oversikt, informasjon og koordinering mellom tilbyderne. Den
siste delen av rapporten er konsentrert om noen tiltak som kan forbedre tilbudet av etter- og
videreutdanningen i landbruket, ut fra en del av utfordringene som ble identifisert.
For å møte utfordringene og få et bedre samarbeid mellom de ulike tilbyderne, som igjen
forhåpentligvis vil gi et enda bedre tilbud av etter- og videreutdanning i landbruket, foreslår
denne utredningen noen tiltak. Noen er mer omfattende enn andre, men likevel vil alle trolig
virke samlende. Det konkrete forslagene er følgende:
Felles kompetansesenter for landbruket
Opprette et forum for strategi og samordning av aktivitet
Etablere en portal der tilbydere må melde inn kurs
Opprette et system for dokumentasjon og faglige vurderinger
Hovedtiltaket er, slik denne utredningen ser det, et Landbrukets Kompetansesenter, som har
som mål å samle ulike ressurser som i dag er spredd, slik at tilgjengelige midler blir brukt best
mulig, og at tilbudene i etter- og videreutdanning får så høy kvalitet som mulig for brukeren.
Et uavhengig kompetansesenter med personer ansatt vil, dersom det er fullt utbygd, være en
naturlig møteplass for aktørene innen etter- og videreutdanning, samt at det vil ivareta driften
av en portal med kursoversikt, et forum for strategi og samordning og et fagråd for
dokumentasjon og faglige vurderinger. Slik vil Landbrukets Kompetansesenter kunne fremstå
som det samlende organ blant tilbydere av etter- og videreutdanning, og som brukerne sin
inngangsport til etter- og videreutdanning. Den modellen for et landbrukets kompetansesenter
som denne utredningen foreslår har altså som mål å være en helhetlig løsning på de største
utfordringene innen etter- og videreutdanningen i landbruket. Gjennom opprettingen av et
forum så får kompetansesenteret overordnet møteplass for alle deltakerne i
kompetansesenteret, der koordinering og strategier kan utarbeides. I tillegg vil

LU-rapport nr.i - 2003

Side 46

Etter- og videreutdanning i landbruket

kompetansesenteret være tilrettelegger for faglige vurderinger, kontaktplass mot brukerne og
stå for drift av en portal slik at en samlet oversikt over tilbudet er tilgjengelig.
Dersom den helhetlige løsningen i form av et kompetansesenter ikke blir realisert, så vil det
likevel være viktig at de ulike utfordringene som er skisserte blir prioritert. Derfor kan et
alternativ være å ta tak i de ulike elementene som kompetansesenteret inneholder.
Et noe mindre omfattende forslag er å opprette møteplass for tilbyderne i form av et forum,
der sentrale representanter fra de ulike gruppene av tilbydere er representert. Målet med et
forum er å få mer samarbeid og bedre utnytting av ressursen i etter- og videreutdanningen
blant tilbyderne, samt at fellesintersseer og felles satsinger kan samordnes gjennom denne
møteplassen. Det er også mulig etableringen av et forum kan være første skritt mot et mer
forpliktende samarbeid ved at aktørene etablerer et felles Kompetansesenter.
Uansett er en skiping av en samlet oversikt over det eksisterende tilbudet av etter- og
videreutdanning et minimumstiltak tilbyderne bør iverksette, slik denne rapporten ser det. Det
er liten tvil om at uten en samlet oversikt og en manglende møteplass er det vanskelig for
brukerne å orientere seg. En oversikt kan også være en god tilvekst for tilbyderne for å øke
rekrutteringen til etter- og videreutdanning, samt en enkel måte å få tilbakemeldinger på. Den
enkleste måten dette kan oppnås på er trolig å opprette en internettportal med fullstendig
oversikt og informasjon om det tilbudet gårdbrukerne har tilgjengelig, når det gjelder etter- og
videreutdanning, der aktørene forplikter seg til å delta og oppdatere portalen. Svakheten med
dette er at alle i målgruppen ikke har tilgang på Internett, og kan derfor falle utenfor, derfor
kan ikke en portal erstatte annen markedsføring av tilbudet.
I sum ser denne utredningen det som mest hensiktsmessig å opprette et landbrukets
kompetansesenter som svar på de ulike utfordringene innen etter- og videreutdanning innen
landbruket. Men dersom et kompetansesenter ikke blir realisert, så er det fortsatt viktig at
tilbyderne søker å forbedre tilbudet ved at en møteplass blir etablert, et system for
dokumentasjon og faglige vurderinger blir gjennomført, og at en samlet oversikt over tilbudet
blir tilgjengelig.
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