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Forord 
Kompetansereformen har ført til at kompetanse og kompetanseutvikling i 

arbeidslivet er blitt gjenstand for enda større oppmerksomhet enn tidligere. 

Planlegging og utvikling av bedriftens samlede kompetanse er viktig for å 

oppfylle bedriftenes målsettinger og strategier. Landbrukssamvirkets bedrifter 

er ikke noe unntak. 

I et arbeidsliv med stadige omstillinger er kompetanseutvikling viktig for å 

sikre at medarbeiderne er i stand til å mestre omstillingene. I en tidligere 

rapport fra Landbrukets Utredningskontor (rapport 7-2001) konkluderte vi med 

at faglig og personlig utvikling er avgjørende faktorer for å sikre motiverte 

medarbeidere. I et slikt perspektiv blir kompetanseutvikling av stor betydning 

for å sikre bedriftens konkurranseevne. 

Denne rapporten, som er utført på oppdrag av Landbrukets 

Arbeidsgiverforening, retter søkelyset mot kompetanseutvikling. Den tar sikte 

på å si noe om hva kompetanseutvikling er, samt hvordan kompetanseutvikling 

på en praktisk måte kan settes i et strategisk perspektiv. Den gir også en 

oversikt over de viktigste lover, regler og finansieringsmuligheter knyttet til 

kompetanseutvikling. 

Dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten opplysninger og innspill fra en rekke 

personer. Vi takker dem for at de brukte tid på å svare på spørsmål, og å 

komme med konkrete innspill til arbeidet. Navnene på disse personene finnes i 

eget vedlegg. Enkelte personer har lest og kommentert hele eller deler av 

rapporten, og fortjener en særlig takk. Disse er: Personalsjef Geirr Anfinnsen, 

TINE Norske Meierier; personalsjef Harald Flaatten, Prior Norge; 

prosjektleder Sonja Iversen, TINE Kompetansesenter og adm. dir. Bernt Aas, 

Norsk Landbrukssamvirke. Like fullt er Landbrukets Utredningskontor 

ansvarlig for rapportens innhold. 

Rapporten er ført i pennen av utrederne Eivind 0. Haanes og Chris Helen 

K vendseth ved Landbrukets Utredningskontor. 

Vi takker Landbrukets Arbeidsgiverforening for et interessant oppdrag og 

konstruktive tilbakemeldinger underveis. 

Oslo. desember 2001 

Eugen Tømte 





Side I 

Innhold 

1 INNLEDNING ............................................................................................................ I 
1.1 RAPPORTENS FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER"""""""""""""""""""""""""""""" 1 
1.2 HVA ER KOMPET ANSE? . "". ". """."" """" """ ". "". """ """"". """"" . "" """ """ ... " ... " . 2 
1.2.1 Individuell kompetanse .. """""." ."""""""""." .""""""""".""""""""."""."""" .. "." 2 
1.2.2 Felleskompetanse.""."""""""" .. """."".""""."".""""""""."""""." .. """"."" .. "".". 3 
1.3 KOMPETANSEREFORMEN - KOMPETANSEUTVIKLING I ARBEIDSLIVET ................... ... .. ... 3 

1.4 DISPOSISJON FOR RESTEN AV RAPPORTEN"""""""""""""""""""""""""""""""""". 5 

2 JURIDISKE OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER FOR ETTER-
OG VIDEREUTDANNING ...................................................................................... 7 

2.1 PERMISJONSRETT . ············ ...... ............ . " ... .. .. ..... "" ..... .... ..... ... " .. ..... ........ " .. " .. " ............ 7 
2.2 STØTTE TIL LIVSOPPHOLD FRA ARBEIDSGIVER "" """"""""""""""""""" """""""" "" 7 
2.3 STØTTE TIL LIVSOPPHOLD FRA STATENS LÅNEKASSE""""""""""""""""""""""""". 8 
2.4 OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSMIDLER. """""."."""""""""".""".".""."""""". " .... ". 8 
2.5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPROGRAMMET""""""""""."""""""."""""".""""""."""" 9 
2.5.l Formål og prioriteringsområder """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 9 
2.5.2 Saksbehandling." .. """""""""" .. """""""""" .. "."""""""""".""""."".""."." ... " .... 10 
2.5 .3 Tildelte midler"""." .. "" .. "."""".".""""""""."."""""""""".""""""""."""""" .... " 11 
2.5.4 Landbrukets andel av midlene i Kompetanseutviklingsprogrammet..""""""""""". 11 
2.5.5 Prosjekter som får støtte - noen kjennetegn""""""""""""""""""""""""""""""" 13 
2.6 OPPSUMMERING""""."""""""""""""""""""""".""""".""""."."".""".".""""" .... 13 

3 KOMPETANSEUTVIKLING I ET STRATEGISK PERSPEKTIV "."" ...... " .. 15 
3 .1 ANALYSE AV KOMPETANSEGAPET""" "" """"""""""""""""""""" """ .. """"""". "" 16 
3.1.1 Hvorfor er det nødvendig med en kompetansekartlegging?""""""""""""""""""" 16 
3 .1.2 Kompetansekartlegging i landbruket - noen eksempler ... ..... ...... ........... .... ............ .. . 16 
3. l .3 Trinn 1: Søkekonferanse til å kartlegge kompetansebehov "" """""" ".""" """" """ 17 
3 .1.4 Forslag til kompetansekartlegging"""""""""""""""""""""""""""""""""""""". 17 
3.1.5 Nærmere om kartlegging av realkompetanse"""""""""""""""""""""""""""""". 18 
3.2 LÆRINGSFORMER OG LÆRINGSMETODER .................................................................... 20 

3 .2.1 Læringsformer.".""".""".".""""""""""""."""""""""""".""""""""".".""""." .... 21 
3.2.2 Læringsmetoder".""."""."""."".".""""""."""."".""""""""".""".".".""""""" ... " 21 
3.3 KOMPETANSEUTVIKLING SOM TILEGNELSE AV KUNNSKAP""""""""""".""""""""". 21 
3.3.1 Nødvendig oppdatering ......................... " ....... " ........................ " ." ............................. 22 
3.3.2 Etterutdanning for nye og mer lcrevende oppgaver"""""""""""""""""""""""""" 22 
3.3.3 Masterprogram for ansatte i landbrukssamvirket..""""""""""""""".""""""""""" 23 
3 .4 KOMPETANSEUTVIKLING SOM UTVIKLINGA V EVNER OG FERDIGHETER""""""""""" 24 

3.4.1 Veiledning i praksis"""""""""""""""""".""""""""""""""""""."""""""""""". 24 
3.4.2 Lederutvikling"".""."""."""" .. """.""""""" .. ".""""""""""".""""""."""."" .. " .... 25 
3.5 KOMPETANSEUTVIKLING SOM TILEGNELSE AV HOLDNINGER""""""".""""""""""". 26 
3.5. l Kurs i samvirkeforståelse."" ... "."."" ... ".""."."."""""""""".""".".""""".""" ... " ... 27 
3.6 EVALUERING AV KOMPETANSEUTVIKLING""""""""""""""""""""""""""""""."". 28 
3.6.1 Evalue1ingens formål"""."""."""""""""".""""""""""""".""."".""""""."" .. " .... 28 
3.6.2 Evalueringsnivå og evalueringsmetode"""""""""""""""""""""""""""""""""". 28 
3.6.3 Evaluering av foreslåtte tiltak"."." .... " ." """."."".""."" ... """"."" .... ""." .. """ ........ 29 
3. 7 OPPSUMMERING""."""""." ..... """""""."""."""."""".""" .. """.""""".""""""." .. " 29 



Side Il 

4 OPPSUMMERING .................................................................................................. 31 
4.1 JURIDISKE OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER FOR ETTER-

OG VIDEREUTDANNING""."".".""" .. ""."".""."" " """.""""."." ..... ""."".""""""".". 31 
4.2 STRATEGISK KOMPETANSEUTVIKLING I HOVEDTREKK"""""""""""""""""""""""" 32 
4.2.1 Analyse av kompetansegapet""""."."."""""" .. """""".".""." ..... ""."".""""""".". 32 
4.2.2 Kompetanseutvikling som tilegnelse av kunnskap""""""""""""""""""."" ... """" 33 
4.2.3 Kompetanseutvikling som utvikling av evner og ferdigheter".""."."""""""""""". 33 
4.2.4 Kompetanseutvikling som tilegnelse av holdninger""""""""""".".".""""""."."". 34 
4.2.5 Evaluering av kompetanseutvikling".""""""""."."."""."""""."""""""""""""."" 34 
4.3 AVSLUTNING ....... " ......... " .. " ..................................... " ..................... .................... " ..... 34 

LITTERATURLISTE ............................................................................................................ 35 

VEDLEGG: INFORMANTER 



1 Innledning 
Temaet for denne rapporten er kompetanseutvikling i arbeidslivet. Den økte 

oppmerksomheten rundt dette temaet er sannsynligvis ett av flere uttrykk for at 

samfunnsutviklingen beveger seg i en retning fra "teknologisamfunnet" til 

"læringssamfunnet" (Brandi et al 200 I). Det innebærer at de menneskelige ressursene i 

bedriften i form av medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter etter manges mening utgjør en 

stadig større del av bedriftens verdi (se blant annet Sørhaug 2000 og Roos et al 1998). 

Humankapitalen har altså fått økt oppmerksomhet i forhold til finanskapitalen. Dette stiller 

arbeidsgiverne over andre ledelses- og styringsutfordringer enn tidligere. I en rapport utgitt av 

Landbrukets Utredningskontor om rekruttering og motivasjon av universitets- og 

høyskoleutdannede, ble noen av disse utfordringene gjennomgått og drøftet. Denne 

gjennomgangen viser blant annet at denne gruppen medarbeidere forventer et interessant og 

selvstendig arbeid som er faglig og personlig utviklende (Haanes 2001 ). Dette gjør 

kompetanseutvikling til et strategisk viktig felt for bedrifter både i landbrukssamvirket og 

ellers. 

Det er også en sammenheng mellom kompetanseutvikling, motivasjon og nytenkning. 

Innenfor læringsteorien bruker en uttrykket tokretslæring. Det er en læringsform som 

innebærer at man foretar en kritisk prøving av de handlingsvalgene som gjøres. Tokretslæring 

innebærer en kritisk vurdering av den eller de etablerte måtene å utføre oppgaver på, og en 

foretar en laitisk prøving av nytteverdien av de faktorene som ligger til grunn for at vi handler 

som vi gjør (Gausdal 1998). Dersom slik læring skal være mulig, er tilstrekkelig kompetanse 

på arbeidsområdet en forutsetning. 

I forlengelsen av tokretslæringen har Peter Senge utviklet begrepet "Den lærende 

organisasjon". Etter Peter Sengesoppfatning må organisasjonen styres gjennom kreative 

spenninger mellom organisasjonens visjoner og målsettinger og realiteten organisasjonen må 

forholde seg til (Gausdal 1998). Gruppelæring og personlig mestring er viktige elementer i 

forestillingen om den lærende organisasjon. Peter Senge mener at det er gruppen som er den 

sentrale enheten for læring; iklæ enkeltindividet (Gausdal 1998). Skal gruppelæring bli 

vellykket, er en avhengig av organisasjonen har den kompetansen som det er behov for å 

kunne løse både løpende og nye oppgaver. 

1.1 Rapportens formål og problemstillinger 

Denne rapporten er et oppdrag fra Landbrukets Arbeidsgiverforening. Bakgrunnen for 

rapporten er det økte behovet for kompetanse i arbeidslivet og de økte forventningene til 

personlig og faglig utvikling som særlig medarbeidere med høyere utdanning er opptatt av. 

Dette gjør kompetanse og kompetanseutvikling til strategisk viktig felt for bedriftene. 

Hensikten med denne rapporten er å skissere noen prinsipper for strategisk 
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Side 2 Kompetanseutvikling i en ny tid 

kompetanseutvikling, samt peke på enkelte typer tiltak som har relevans for flest mulig innen 

landbrukssamvirket. På denne bakgrunn har vi valgt å konsentrere oss om følgende 

problemstillinger: 

• Hvilke rettigheter og plikter har bedriften og dens ansatte når det gjelder 

kompetanseutvikling? 

• Hvilke muligheter for finansiering finnes for arbeidstakeren? 

• Hvilke muligheter for finansiering av kompetanseutvikling har arbeidsgiveren? 

• Hvordan kan kompetanseutvikling settes i et strategisk perspektiv? 

Før vi går nærmere inn på disse problemstillingene, skal vi si litt om hva kompetanse er. I 

tillegg skal vi si litt om de politiske signalene knyttet til kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

1.2 Hva er kompetanse? 

1.2.1 Individuell kompetanse 

I første omgang skal vi se på den individuelle kompetansen. I Buer-utvalget, som lå til grunn 

for Kompetansereformen, er kompetanse definert som 

kunnskap, ferdigheter og evner som kan bidra til å løse problemer og /eller utføre arbeidsoppgaver 
(NOU 1997:25:51). 

Denne definisjonen legger også Odd Nordhaug og flere til grunn (Nordhaug 1998 og flere 

steder). Flere forfattere regner også holdninger som en viktig del av kompetansebegrepet 

(eksempelvis Lai 1997). Dette begrunnes blant annet med at holdningene ikke bare knyttes til 

de oppgavene om skal utføres, men også mulighetene til læring. Dette vil i sin tur påvirke 

motivasjonen til ansatte, noe som kanskje særlig gjelder de med høyere utdanning (Jfr. Lai 

1997, Haanes 2001). Ut fra dette er det naturlig å inkludere fire komponenter i 

kompetansebegrepet: 

• Kunnskap. Det er spesifikk informasjon om et terna eller et område 

• Evner. Det er naturlige talenter som kan anvendes i utviklingen av kunnskap og 

ferdigheter. 

• Ferdigheter. Det er en spesiell dyktighet til å utføre arbeidsrelaterte oppgaver. 

• Holdninger. Holdninger refererer til meninger, oppfatninger og verdier knyttet til de 

oppgavene som skal utføres. Holdningene påvirker også mulighetene til tilegnelse 

gjennom læring. 
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Slik kompetanse er definert her, inkluderer det både formalkompetanse og realkompetanse. 

Formalkompetanse omfatter kunnskapselementet, delvis også ferdighetselementet i 

kompetansebegrepet. Realkompetanse er erfaringsbase1i læring. I arbeidslivet er både formal -

og realkompetansen viktig, og vi vil legge vekt på begge i denne rapp01ien. 

Kompetansen uttrykker hva et individ er i stand til å gjøre. Dersom kompetansen skal ha 

praktisk nytte, må den relateres til et mål (Lunde 1998). Den individuelle kompetansen kan 

være generell eller spesifikk. Den generelle kompetansen kan brukes i flere sammenhenger og 

av mange arbeidsgivere, mens den spesifikke kompetansen kan brukes i mer spesielle 

sammenhenger som bestemte bransjer eller til og med bestemte bedrifter (NOU 1997:25). 

1.2.2 Felleskompetanse 

I arbeidslivet er selvsagt individuell kompetanse viktig for at en virksomhet skal kunne nå 

sine mål. Likevel er det den samlede kompetansen til virksomheten som er avgjørende for at 

virksomheten skal kunne utvikle seg. Dette kalles for felleskompetanse. Felleskompetansen er 

ikke bare summen av de individuelle kompetansene. Den er noe mer. Felleskompetansen 

avhenger blant annet av hvordan ulike individuelle kompetanser står til hverandre og hvordan 

de kombineres. I tillegg er gjensidig læring et viktig element (NOU 1997:25). 

Dersom en virksomhet skal lykkes, er den avhengig av at felleskompetansen samsvarer i 

størst mulig grad med virksomhetens mål og til de oppgavene den skal utføre. Derfor blir 

samordningen av bedriftens kompetanseportefølje viktig (Grønhaug og Nordhaug 1998). 

Kompetanse og kompetanseutvikling har i de senere årene fått en sentral plass i 

lønnsoppgjørene, noe som munnet ut i den såkalte Kompetansereformen. Dette utgjør en 

viktig del av arbeidet med kompetanseutvikling i norsk arbeidsliv, og bakgrunnen for denne 

reformen er tema i det følgende . 

1.3 Kompetansereformen-kompetanseutvikling i arbeidslivet 

Stortingsmelding nr. 42 (1997-1998) bruker uttrykket "kompetansekløften" for å illustrere 

hovedutfordringen når det gjelder kompetanse i norsk arbeidsliv. Kompetansekløften er et 

uttrykk for to ulike utviklingstendenser. For det første har omstillingstakten i norsk arbeidsliv 

økt. Yrker som tidligere hadde mange utøvere, er i dag borte. For det andre er tilførselen av 

kompetanse for liten. I Stortingsmelding nr. 42 (1997-1998) påpekes det at tilførselen av høyt 

utdannet arbeidskraft vil være for liten, og at andelen arbeidstakere over 50 år vil stige de 

neste 30 årene. Behovet for oppdatert kompetanse og flere kompetente medarbeidere kan bare 

løses ved i økende grad å tilrettelegge for kompetanseutvikling blant de som er i arbeid. 

Legger en situasjonsbeskrivelsen i Stortingsmelding nr. 42 (1997-1998) til grunn, så er Norge 

blant de landene som er relativt godt stillt. Utdanningsnivået er høyere enn de fleste andre 

land, og det brukes store summer hve1i år i opplæring i privat og offentlig sektor. I følge 
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Stortingsmelding nr. 42 (1997-1998) er det behov for bedre samordning og organisering av 

alle tilbudene som finnes, samt at det er behov for både flere og bedre tilbydere av 

voksenopplæring. Forbedringspotensialet er særlig knyttet til tilbydernes tilpassing til 

arbeidslivets behov. Det gjelder både deres muligheter til å tilby kunnskap som er praktisk 

rettet og kunne tilby kunnskap til de mange små og mellomstore bedrifter i norsk næringsliv. 

Denne i "infrastrukturen" må være på plass om de sentrale målsettingene med 

Kompetansereformen skal kunne bli virkeliggjort. En slik sentral målsetting er å sikre 

mulighetene til livslang læring. I Stortingsmelding nr. 42 (1997-1998:9) defineres livslang 

læring som 

all organisert og uorganisert læring gjennom hele livet, og inkluderer formell utdanning så vel 
uformell læring gjennom arbeid og andre aktiviteter. 

Livslang læring er altså et uttrykk for den samlede kompetansen som en person tilegner seg i 

løpet av et liv. En forutsetning for livslang læring er at arbeidstakerne har den 

kunnskapsmengden som tilsvarer grunnutdanning på grunnskolens og videregående skoles 

nivå. Dessuten er det ofte slik at de som mangler denne grunnleggende opplæringen deltar 

minst i den videre opplæring og utgjør gruppen langtidsledige (St. meld. nr. 42 ,1997-1998). 

En viktig del av arbeidet med å tilpasse Kompetansereformen til arbeidslivets behov ble utført 

av det såkalte Arntsen-utvalget (NOU 1999:14), som ble opprettet foran inntektsoppgjøret 

1999. Utvalget skulle blant annet vurdere hvordan Kompetansereformen kunne innpasses i 

forbindelse med tariffoppgjøret 1999. Arntsen-utvalget har valgt å se på kompetansereformen 

som to ulike deler: 

• "Ny sjanse" er et tilbud til personer som ikke omfattes av Reform 94 og som ikke har 

avsluttet videregående skole. Tilbudet gis som et tilpasset tilbud om videregående 

opplæring. I denne delen hører også grunnskoleopplæring for voksne med. Både 

Stortinget og Regjeringen slår fast at dette er et offentlig ansvar. Likevel er det ikke 

avklart hva slags løsning dette skal få. Grunnskole og videregående opplæring har ingen 

relevans i denne rapporten. 

• "Ny kompetanse" har som siktemål å bedre den enkelte arbeidstakers kompetanse, og er 

rettet inn mot arbeidstakere med både lav og høy utdanning. I følge Arntsen-utvalget er de 

offentlige utdanningsinstitusjonene bare i liten grad rettet inn mot markedet for etter- og 

videreutdanning. I Buer-utvalget var det enighet om å etablere en ordning med utviklings

kontrakter. Det betyr at en virksomhet går sammen med en undervisningsinstitusjon for å 

utvikle et opplegg for etter- og videreutdanning (NOU 1997:25). 

Et viktig element i kompetansereformen er at det skal legges til rette for at 

kompetanseutviklingen skal skje på arbeidsplassen. Det blir sentralt å utvikle bedriften som 

læringsarena. Opplæringstilbudene er i følge Arntsen-utvalget (NOU 1999:14) spesielt viktig 

for små og mellomstore bedrifter. I innstillingen fra Buer-utvalget regnet man med et behov 

for 200-300 millioner kroner for å bringe utdanningsinstitusjoner og bedrifter sammen på 

LU-rapport nr. JO - 2001 



Kompetanseutvikling i en ny tid Side 5 

denne måten (NOU 1997:25). Nødvendigheten av kompetanseutvikling er "alle" enige om. 

men det er krevende å få til i praksis, slik sitatet fra Stortingsmelding. nr. 42 (1997-1998:11) 

indikerer: 

( . .. )Bedrifter som i nedgangskonjunkturen ikke drev nok kompetanseutvikling fordi de ikke 
hadde råd, har nå problemer med å investere i nødvendig oppdatering fordi de ikke har tid. Dette 
vil i neste omgang føre til vansker med å møte nedgangskonjunkturer når de kommer. 

Dersom dette sitatet gjenspeiler virkeligheten, og mye tyder på det, så sier det litt om hvilken 

prioritering kompetanseutvikling har i norsk arbeidsliv. Det er en pekepinn om at selv om det 

ofte sies at kompetanse er en strategisk ressurs for bedriften, og at det må ses i sammenheng 

med bedriftens personalforvaltning, så kan mye tyde på at dette ikke er helt enkelt å 

gjennomføre i praksis. Dersom kompetanseutviklingen skal ses i et strategisk perspektiv, så 

krever det en kompetansestrategi (Iversen 2001). Denne rapporten er ikke ment som en 

strategisk plan for kompetanseutvikling, men den skal være et bidrag til hvordan bedrifter 

bedre kan mestre dette dilemmaet mellom råd og tid, og danner utgangspunktet for noen 

problemstillinger som vi kommer tilbake til nedenfor. 

1.4 Disposisjon for resten av rapporten 

I kapittel 2 skal vi se på hvilke rettigheter og plikter bedriften og dens ansatte har når det 

gjelder kompetanseutvikling. I dette kapitlet skal vi også se på hvilke muligheter for 

finansiering av kompetanseutvikling som finnes for arbeidstakerne og arbeidsgiverne. 

I kapittel 3 skal vi sette kompetanseutviklingen i et strategisk perspektiv. I dette kapitlet vil vi 

skissere noen prinsipper som bør ligge til grunn for strategisk kompetanseutvikling, samt peke 

på enkelte tiltak som kan bidra til å gjennomføre strategisk kompetanseutvikling i praksis. 

Kapittel 4 er en oppsummering av rapporten. 
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2 Juridisl(e og økonomisl(e rammebetingelser for 
etter- og videreutdanning 

2.1 Permisjonsrett 

Kompetansereformen har også gitt arbeidstakerne rettigheter. Med virkning fra 1. januar 2001 

ble Arbeidsmiljølovens § 33 A endret slik at alle arbeidstakere har rett til 

utdanningspermisjon. Denne rettigheten er ikke uinnskrenket; flere betingelser må være 

oppfylt for at arbeidstakerne kan benytte seg av denne permisjonsretten. 

Arbeidstakeren må for det første ha vært i arbeidslivet de tre siste årene. For det andre stilles 

det krav om at han eller hun skal ha vært ansatt i hos samme arbeidsgiver i to av de tre siste 

årene. Det innebærer at arbeidstakeren skal ha hatt arbeidet som sin hovedbeskjeftigelse, og at 

deltidsarbeid ikke skal regnes med i opptjeningstiden (Innst. 0. nr. 7, 1999-2000). Lengden på 

pe1misjonen er begrenset til utdanningstiltakets varighet, dog ildce lenger enn inntil tre år. 

Det er ikke mulig å kreve slik permisjon dersom det er til hinder for en forsvarlig drift av 

virksomheten. Følgelig kan arbeidstakeren ildæ til åta ut permisjon uten at arbeidsgiveren har 

fått rimelig tid til å ordne seg på en tilfredsstillende måte (Innst. 0. nr. 7, 1999-2000). 

Utdanningspermisjon skal også være yrkesrelatert. Dette betyr i praksis at alle typer etter- og 

videreutdanning som er relevant for arbeidsmarkedet, er regnet som yrkesrelatert. 

Utdanningen må altså ildæ nødvendigvis være relatert til stillingen for å gi rett til permisjon. 

Det stilles også krav om at utdanningen må være organisert; det gis ikke permisjon til rene 

selvstudier. Det er viktig å understreke at rett til permisjon ikke innebærer en rett til lønn 

under slik permisjon. På den bakgrunn er det også foretatt noen endringer i regelverket til 

Statens Lånekasse. Disse vil bli gjennomgått nedenfor. 

2.2 Støtte til livsopphold fra arbeidsgiver 

Dersom en medarbeider søker om utdanningspermisjon etter reglene gjennomgått over, vil 

vedkommende i utgangspunktet være henvist til støtte gjennom Statens Lånekasse (se kapittel 

2.3) eller annen finansie1ing som arbeidstakeren order selv. Dersom etter- og 

videreutdanningen er begrunnet i "bedriftens behov" stiller det seg annerledes. 

I Hovedavtalens§ 16-3 står det at kostnader til etter- og videreutdanning i samsvar med 

bedriftens behov er bedriftens ansvar. Hva som er "bedriftens behov" er det selvsagt ikke noe 

fasitsvar på. For å avgjøre hva som er bedriftens behov tas det utgangspunkt i bedriftens mål 

og strategier, samt en kartlegging av bedriftens samlede kompetanse. En slik 

kompetansekartlegging skal være et samarbeid mellom bedriftens ledelse og ansatte og 

oppdateres vanligvis en gang i året. (Jfr. § 16-3 i Hovedavtalen). Dersom 
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kompetansekartleggingen avdekker at det er behov for en bestemt kompetanse vil bedriften 

vanligvis dekke store deler av kostnadene ved å skaffe seg den. Det innebærer at dersom en 

medarbeider tar etter- eller videreutdanning på et slikt grunnlag, vil vedkommende vanligvis 

ra dekket mesteparten av kostnadene i den forbindelse. Det betyr at vedkommende vil ra 

dekket både studieutgifter og motta lønn under utdanning. 

2.3 Støtte til livsopphold fra Statens Lånekasse 

Lån og stipend gjennom Statens Lånekasse for utdanning er den eneste offentlige ordningen 

for støtte til livsopphold til etter- og videreutdanning. I dette avsnittet skal vi gjennomgå 

hovedtrekkene for denne støtteordningen basert på forskriftene fra Statens Lånekasse (Statens 

Lånekasse 2000). Det er muligåra inntil 4.860 kroner i lån pr. måned i 10 måneder pr. år" 

Det vil si inntil 48.600 kroner pr. studieår. Dersom en har egen inntekt gis det et fradrag på 60 

prosent av lånebeløpet for den delen av inntekten som er større enn 5.200 kroner pr. måned. 

Dette innebærer at dersom en har en månedsinntekt som er høyere enn ca. 18.000 kroner, så 

faller lånet helt bort. Stipendets størrelse kan være inntil 2.025 kroner pr. måned i 10 

måneder. Det vil si 20.250 kroner pr. år. Stipendet reduseres etter nærmere regler, og faller 

bort dersom arbeidsinntekten er større enn 9.000 kroner i måneden. Til sammen er det mulig å 

ra 68.850 kroner i lån og stipend. 

I tillegg gis det et forsørgertillegg for ektefelle/samboer og barn. Dersom en er gift/samboer 

og har et barn som er 15 år eller yngre kan en få inntil 2.530 kroner pr. måned i 10 måneder, 

altså inntil 25.300 kroner i studieåret. For det andre barnet kan en få opp til 1.265 kroner pr. 

måned, og opp til kr. 815 pr. måned for hvert barn utover dette. Deler av dette gis som 

stipend. Dersom inntekten til ektefelle/samboer er høyere enn 17.370 kroner pr. måned 

reduseres støttebeløpet med 60 prosent for den delen av inntekten som overstiger dette 

beløpet. For en familie med to barn innebærer dette at hele forsørgertillegget faller bort 

dersom inntekten til ektefelle/samboer er større enn 23 .700 kroner i måneden. 

2.4 Opplysnings- og utviklingsmidler 

Opplysnings- og utviklingsfondet ble opprettet i 1970 etter avtale mellom LO og daværende 

Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.). Gjennom enn egen overenskomst har Landbrukets 

Arbeidsgiverforening (LA) tiltrådt denne ordningen. LA-medlemmer har dermed samme 

adgang til disse midlene som NHO-medlemmer. 

I fondets årsberetning for 2000 (NHO 2000) sies det at fo1målet med midlene er fremme av 

opplysning og utdanning innen norsk arbeidsliv. Tiltakene som det bevilges støtte til skal 

blant annet stimulere: 
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• Skolering av tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet, miljø, økonomi og 

samarbeidsspørsmål. 

• Utdanning av bedriftsledere og ansatte innen samme områder som nevnt over. 

• Forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak. 

• Igangsetting av ulike tiltak som bidrar til økt verdiskapning. 

• Et godt samarbeid innenfor den enkelte bedrift. 

Til sammen fordeles i alt 78,36 millioner kroner etter søknad (2000). Tabell 2.1. viser den 

prosentvise fordelingen av disse midlene: 

Tabell 2.1 Opplærings- og utviklingsmidler 2000. Fordeling av utgifter etter 
utgiftsområde. Prosent 

Utgiftsområde Prosent 

Bidrag til utviklingstiltak i bedrift (Prosjekter, stipend etc.) 35 

Personalkostnader (lønn, sos. utg. etc.) 26 

Tiltak og prosjekter 24 

Adm. utgifter ekskl. pers. kostnader 12 

Utgifter til sekretariat for opplæringsråd 3 

SUM 100 

Millioner kroner 78,366. 
Kilde: NHO (2000) 

I tillegg til disse fondsmidlene, har meieriene et eget fond. 

2. 5 Kompetanseutviklingsprogrammet 

Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) er et av de viktigste tiltakene knyttet til 

Kompetansereformen. I forbindelse med inntektsoppgjørene 1999 ble det vedtatt å opprette et 

eget program - Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). I løpet av en periode på 2 - 3 år 

skulle det bevilges 400 millioner kroner over Statsbudsjettet til dette programmet. 

2.5.1 Formål og pri01iteringsområder 

Formålet med KUP er å bidra til nyskaping i markedet for etter- og videreutdanning. I 

Programdokumentet for KUP fremheves det at målgruppen for KUP er hele arbeidslivet. 

Programmet skal omfatte alle sektorer og næringer, store og små virksomheter. Det legges 

særlig vekt på at KUP skal utformes og brukes på en slik måte at det ikke fortrenger den etter

og videreutdanningen som alt eksisterer. 

På bakgrunn av dette formålet skal KUP bidra til å : 
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• Gjøre private og offentlige virksomheter bedre i stand til identifisere, uttrykke og oppfylle 

sine kompetansebehov. 

• Videreutvikle arenaer for samarbeid mellom aktører på arbeidslivssiden og 

utdanningssiden. 

• Utvikle etter- og videreutdanningstilbud som i støne grad er tilpasset behov i arbeidslivet. 

Dersom en legger Programdokumentet til grunn (KUF 2000), så er det særlig prosjekter som 

har overføringsverdi og læringsverdi som vil bli prioritert. Det er også andre momenter som 

vil bli lagt vekt på når prosjektstøtten skal fordeles: 

• Utvikling av nye læreformer for etter- og videreutdanning. 

• Legge til rette for at etter- og videreutdanning i støne grad kan skje på arbeidsplassen. 

• Utvikling av metoder for kostnads- og læringseffektiv kompetanseutvikling gjennom blant 

annet økt integrering av IKT og multimedia. 

• Gjøre opplæring på grunnskolens og videregående skoles nivå mer tilgjengelig for voksne. 

Det er et sentralt vilkår at prosjektet er forankret i arbeidslivet. I tillegg skal det etableres et 

samarbeid mellom etterspørrer og tilbyder av utviklingstiltaket det søkes om prosjektstøtte til. 

Det forutsettes en betydelig egenandel i de prosjektene det søkes om støtte til. "Betydelig" i 

denne sammenheng er definert til minst 50 prosents egenandel. 

2.5.2 Saksbehandling 

Det er Voksenopplæringsinstituttet (VOX) som er saksbehandler for KUP. VOX ble etablert i 

2001 som et resultat av at de tre statlige voksenopplæringsinstitusjonene Norsk 

fjernundervisning, Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt, samt Statens ressurs- og 

voksenopplæringssenter ble slått sammen. VOX skal være et utviklingssenter for 

voksenopplæring med kunnskapsformidling og -utvikling som hovedoppgave. VOX skal 

også ha ansvar for utviklingsprogrammer og nettverksbygging mellom ulike organisasjoner 

og institusjoner. 

VOX har i år (2001) behandlet 550 søknader til KUP. Sekretariatet legger stor vekt på 

informasjon og veiledning overfor søkere av midler, for på den måten å få et best mulig 

grunnlag for å behandle en søknad. De innkomne søknadene blir inndelt i fire kategmier: 

• Privat sektor. 

• Offentlig sektor. 

• Videregående skoler. 

• Universiteter og høyskoler. 
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I tillegg blir søknadene kategorisert etter ulike områder. "Bygg og anlegg" er et område, mens 

"Grønn sektor" er et annet område. Søknader fra landbruket blir kategorisert innenfor privat 

sektor og videre innenfor grønn sektor. 

2.5.3 Tildelte midler 

Kompetanseutviklingsprogrammet skal tildele i alt 400 millioner kroner over tre år. Hittil 

(oktober 2001) er det bevilget i alt 139 millioner kroner til 406 ulike prosjekter. Tabellen 

nedenfor viser antallet prosjektsøknader og andelen som ble innvilget. 

Tabell 2.2 Sølete og støttede prosjekter i 2000. 

2000 2001 

Antall søkte prosjekter 655 550 

Antall støttede prosjekter 177 229 

Andel støttede prosjekter 27 prosent 42 prosent 

Kilde: Se tabell 2.3 og24. 

Tabell 2.2 viser at antallet prosjektsøknader er redusert fra 655 i 2000 til 550 i 2001. 

Samtidig er andelen prosjekter som fikk støtte økt fra 27 prosent i år 2000 til 42 prosent i 

2001. Dette viser altså at antallet prosjekter er blitt færre, men en større andel av prosjektene 

har fått støtte. De tildelte midlene for hvert prosjekt er i gjennomsnitt økt fra 214.000 kroner i 

2000 til 393.000 kroner i 2001. I følge VOX, vil satsingen bli videreført i 2002 med 100 

millioner til KUP. Søknadsfristen er 1. februar 2002. 

2.5.4 Landbrukets andel av midlene i Kompetanseutviklingsprogrammet 

Ser en på KUP under ett for 2000, var 38 prosent av de innvilgede søknadene hjemmehørende 

på tilbydersiden, mens 34 prosent var på etterspørselssiden. 28 prosent av søknadene var en 

kombinasjon av tilbydere og etterspørrere (for eksempel interesseorganisajoner som tilbyr 

kurs til sine medlemmer) (Døving et al 2001). Tabell 2.3 viser hvilke landbruksrelaterte 

prosjekter som har fått støtte fra KUP i 2000. Av de seks prosjektene som fikk støtte var fem 

av prosjektsøkerne tilbydere, mens ett var på etterspørselssiden. Prosjektene som har fått 

støtte dreier seg særlig om utvikling av læremidler og nye fmmer for læring. 
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Tabell 2.3 KUP og landbruket. Støttede prosjekter 2000. 

Bygdefolkets Studieforbund, Oslo Utvikling av hjelpemidlar til bruk i 

læringsprosessen innanfor Kvalitetssystem i 

Landbruket (KSL) 

Gilde Produksjon AS Operativ arbeidsledelse 

Landbruksforlaget v/Natur og næring Erfaringsdatabase for kompetanseutvikling og 

fj em undervisning avløsere i landbruket 

NORSØK Tingvoll Utvikling av nye og effektive læringsformer 

til bruk i etter- og videreutdanning innen 

økologisk landbruk 

Tine Kompetansesenter Interaktiv opplæring som verktøy for 

skolering av medarbeidere som ikke benytter 

PC i sitt daglige arbeid 

VESO AS (Veterinærmedisinsk Kompetanseutvikling i matsektoren 

opp dagssenter) 
(Kilde: http: //www.wox.no/maler/system/visning/show.cfm?webside45 og 

http://www.vox.no/maler/system/visning/show.cfm?webside61) 

Tabell 2.4 viser de landbruksrelaterte prosjektene som har fått støtte fra KUP i 2001. I alt 14 

prosjekter er landbruksrelaterte. I likhet med år 2000, så er det tilbyderne av kurs og 

opplæringstiltak som dominerer, selv om innslaget fra etterspørselssiden er noe større dette 

året. Et annet trekk er at landbrukets andel av prosjektene har økt fra 2,8 prosent i 2000, til 4,4 

prosent i 2001. 
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Tabell 2.4 KUP og landbruket. Støttede prosjekter 2001 

Bygdefolkets Studieforbund, Oppland Kompetansepakke, landbruk 

Fagsenteret for kjøtt Kjøttbransjen - Kunnskap om hygiene ved 

hjelp av elektronisk opplæring 

Felleskjøpet Trondheim Felleskjøpet i felles vekst 

Innherred kjøtt og næringsmiddelkontroll Prosjekt "Læringsarena i egen bedrift" 

Landbrukets forsøksringer Etterutdanning med RING-virkninger 

Nord-Trøndelag Bondelag Bygdekompasset 

Norges Bondelag Økt kompetanse i lokal forvaltning 

Kompetanseheving hos jord- og skogbrukere 

Norges Skogeierforbund innen forvaltning av elg og hjort 

Norsk Bygdeturisme Kurs i nettverksbygging og motivasjon 

Opus Landbruk Prosjekt for utdanning av avløser og 

landbruksvikar 

Opus - Landbruk "Peiling". Prosjekt etterutdanning i 
naturbruksnæringene i Nordland 

Opus Nord-Gudbrandsdal v/Klones vgs. Kompetanseheving for produsentar av 
landbruksvarer som skal nyttjast i lokal 
vidareforedling og utvikling av merkevarer 

Senja vgs. v/Gibostad fagsenter Kompetanseprogram for Solvik Gårdsslakteri 
og verdiskapningsprogram 

Skogbrukets Landsforening Fra skogsarbeider til naturpilot 
(Kilde: http://www.vox.no/maler/ system/visning/show. cfm ?we bsite=4 96) 

2.5.5 Prosjekter som får støtte - noen kjennetegn 

Hvis man på bakgrunn av dette kapitlet skal gjøre seg noen tanker om kjennetegn ved 

prosjekter som rar støtte innenfor Kompetanseutviklingsprogrammet, kan følgende faktorer 

være verdt å ta med: 

• Prosjekter hvor en av målsettingene er utforming av nytt undervisningsmateriell eller nye 

læreformer. 

• Prosjekter hvor de ansatte er særlig deltakende, og opplegget er i tilknytning til 

arbeidsplassen. "Bygge ned grensene mellom utdanning og arbeid". 

• Prosjekter som har en betydelig overfø1ingsverdi- med klare planer for hvordan denne 

overføringen skal skje. 

• Prosjekter der IKT og multimedia i stor grad benyttes i læringsprosessen. 

2.6 Oppsummering 

I dette kapitlet har vi sett nærmere på hvilke finansieringsordninger som tilbys når det gjelder 

kompetanseheving av medarbeidere. Når det gjelder den enkelte arbeidstakers mulighet til å 
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:fa støtte til livsopphold, er hun eller han henvist til å dekke dette selv dersom bedriften ikke 

kan prioritere slik kompetanseutvikling. Dersom arbeidstakeren ikke har arbeidsinntekt, eller 

ordnet finansieringen av livsoppholdet på annen måte (oppsparte midler, legatmidler, 

stipender etc.) så er støtte gjennom Statens Lånekasse eneste mulighet. Når det gjelder 

kompetanseheving av medarbeidere, så er bedriftens fremste mulighet opplysnings - og 

utviklingsmidler. Kompetanseutviklingsprogrammets midler skal gå til utvikling av nye kurs

og opplæringstiltak. Det er ikke ment som dekning for bedrifter eller arbeidstakeres utgifter i 

forbindelse med etter- og videreutdanning. 

Dette innebærer at selv om retten til utdanningspermisjon finnes, så er ikke dette en rettighet 

alle kan benytte seg av i praksis. Det økonomiske ansvaret for kompetanseutviklingen er det 

enten bedriften eller den enkelte arbeidstaker som må ta. På den bakgrunn er det viktig både 

for både arbeidsgivere og-takere å se på kompetanse og kompetanseutvikling som en 

strategisk ressurs. Hvordan dette kan legges opp, er tema for neste kapittel. 
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3 Kompetanseutvilcling i et strategislc perspelctiv 
I dette kapitlet skal vi redegjøre for noen av prinsippene for strategisk kompetanseutvikling. I 

del 3.1. skal vi si litt om hvordan kompetansegapet kan analyseres. I del 3.2 skal vi si litt om 

ulike læreformer og -metoder. I 3.3- 3.5 skal vi forsøke å si litt om hvordan 

kompetansegapet kan reduseres. Dette skjer med utgangspunkt i definisjonen av 

kompetansebegrepet i kapittel 1, samt ved å relatere dette begrepet til enkelte læreformer og 

metoder. I tillegg er evaluering av gjennomførte tiltak en viktig del av strategisk 

kompetanseutvikling, noe som blir gjennomgått i del 3.6. 

Læring er selve prosessen som skal til for å tilegne seg kompetanse. Kompetanseutvikling er 

altså tiltak for å oppnå eller forsterke læring i organisasjonen (Lai 1997). Dersom en bedrift 

skal ha nytte av den tilegnelsen av kunnskap som finner sted ved læring, så er det viktig at 

denne læringen skjer med utgangspunkt i bedriftens mål og strategier. Læring med dette 

utgangspunktet kalles strategisk kompetanseutvikling. Det er læring satt i system for å dekke 

bedriftens behov for kompetanse (Iversen 2001, Lai 1997). 

Denne kompetanseutviklingen skal tjene flere formål. Et viktig formål er å gi medarbeiderne 

en tilfredsstillende faglig og personlig utvikling. Muligheten for faglig og personlig utvikling 

er en viktig beveggrunn for valg av arbeidsgiver. Det å få brukt utdanningen sin, og utvikle 

seg videre med basis i den, regnes som den viktigste faktoren. Dette bildet er relativt entydig 

enten det er nyutdannede som spørres, eller personer som har vært i arbeidslivet en tid (Berg 

1998, Gooderham og Nordhaug 2001, SSB 1998). 

En tilfredsstillende kompetanseutvikling for medarbeiderne er også et ledd i å sikre at jobben 

blir utført på en god måte både for bedriften og den ansatte. Dette sikrer at den enkelte 

medarbeider har mulighet til å løse oppgaven selvstendig. Slik selvstendighet i 

oppgaveløsningen bidrar til å skape motiverte medarbeidere (Gausdal 2000). 

Kompetanseutvikling er ikke bare viktig for å skape motiverte medarbeidere. Det er også et 

viktig ledd i å sikre at bedriften har dekket egne kompetansebehov. I den sammenheng blir 

kompetansegapet viktig. Kompetansegapet er avstanden mellom bedriftens kompetansebehov 

og medarbeidernes samlede kompetansebeholdning (Iversen 2001). Et helhetlig opplegg for 

kompetanseutvikling bør ta utgangspunkt i en analyse av bedriftens kompetansegap. På 

grunnlag av en slik analyse kan en få klarlagt hvilke kompetansebehov som bedriften har, og 

hvilke kompetansebehov som kan dekkes ved at noen av bedriftens medarbeidere får tilbud 

om kompetanseutvikling i f01m av videreutdanning. Den ideelle situasjon for 

kompetanseutvikling foreligger når bedriften kan :fa dekket sitt kompetansegap ved å tilby 

nødvendig etterutdanning til medarbeidere som både er egnet til, og motivert for dette. 

Sammenfall mellom bedriftens behov og medarbeiderens ønsker er et ideelle utgangspunkt 

for en vellykket kompetanseutvikling av egne ansatte. 
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3 .1 Analyse av kompetansegapet 

Analyse av kompetansegapet er nødvendig både for få klarhet i hvilken kompetanse det er 

behov for og hvilken kompetanse bedriften mangler for å få dekket behovet den har. For å få 

oversikt over den kompetansen bedriften rår over, er det nødvendig med en 

kompetansekartlegging. I del 3.1.1 og del 3.1.2 skal vi si litt om hvorfor 

kompetansekartlegging er nødvending, og hvordan to store bedrifter i landbrukssamvirket har 

valgt å løse dette. Resten av denne delen er viet et konkret forslag til hvordan analysen av 

kompetansegapet kan gjennomføres. 

3 .1.1 Hvorfor er det nødvendig med en kompetansekartlegging? 

Kartlegging av kompetansen til bedriften er nødvendig for at bedriften skal få oversikt over 

kompetansen den rår over. Kartlegging av kompetansen er også blant annet nedfelt i 

Hovedavtalen mellom LO og NHO. Der forutsettes det at det finnes en 

kompetansekartlegging som oppdateres med jevne mellomrom; helst årlig. De fleste 

virksomhetene både i privat og offentlig sektor bruker medarbeidersamtalen til dette 

(Nordhaug 1998). Opplysninger vi har fått tyder på at dette også er tilfellet i 

landbrukssamvirket (Haanes 2001). I del 3.1.2 viser vi hvordan kompetanskartleggingen er 

ivaretatt i TINE og Norsk Kjøtt. 

3 .1.2 Kompetansekartlegging i landbruket - noen eksempler 

En tidligere undersøkelse fra Landbrukets Utredningskontor om rekrnttering og motivasjon 

viste blant annet at det er medarbeidersamtalen som er det viktigste instrumentet for å 

kartlegge behovene for etter- og videreutdanning blant ansatte i TINE, Norsk Kjøtt og 

Felleskjøpet Øst Vest (Haanes 2001). I det følgende skal vi se nærmere på hvordan 

medarbeidersamtalen brukes i TINE og Norsk Kjøtt for å kartlegge behovet for etter- og 

videreutdanning. 

TINE Norske Meierier 

TINE har en egen utviklingsplan som skal fylles ut som en del av arbeidet med 

medarbeidersamtalen. Det er denne som ligger til grunn for å kartlegge behovet for etter- og 

videreutdanning. TINE Kompetansesenter opplyser at de er i ferd med å utvikle en modell for 

kompetansestyring. Den inneholder to hovedelementer: 

• Oppdatert CV for alle ansatte. 

• Fremtidige behov for kompetanse. 

Norsk Kjøtt 

I følge retningslinjene for medarbeidersamtalen i Norsk Kjøtt skal den blant annet bidra til "at 

hver enkelt [medarbeider] får en best mulig faglig og personlig utvikling" (Norsk Kjøtt 2000). 

Medarbeidersamtalen søker å kartlegge medarbeiderens oppfatninger om følgende forhold: 
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• Opplærings- og utviklingstiltak som er gjennomført i perioden og utbyttet av disse. 

• Nye arbeidsoppgaver og -områder det er ønskelig og nødvendig å kvalifisere seg for. 

• Behov og ønsker for etter- og videreutdanning på 3-5 års sikt. 

• Bedriftens utviklingsbehov de neste 3-5 år. 

Oppsummering 

De to organisasjonene vi her har omtalt legger stor vekt på viktigheten av etter- og 

videreutdanning. Det både for å sikre motivasjonen til den enkelte medarbeider, men også for 

å sikre at bedriftens kompetansebehov blir ivaretatt. Dersom en ser på TINE og Norsk Kjøtt 

sitt opplegg for medarbeidersamtaler, har med spørsmål om hvilke behov den enkelte 

medarbeider har når det gjelder etter- og videreutdanning. Av disse to er det Norsk Kjøtt som 

har gått lengst i å spesifisere medarbeiderens behov for etter- og videreutdanning. 

Denne gjennomgangen har vist at det er medarbeidersamtalen som tjener som grunnlag for å 

registrere de behovene som den enkelte medarbeidere måtte ha for kompetanseutvikling, og at 

det er mye som tyder på at det er de avdelingsvise behov som kartlegges. I det følgende skal 

vi gi et eksempel på hvordan en kompetansekartlegging kan gjennomføres. 

3 .1.3 Trinn 1: Søkekonferanse til å kartlegge kompetansebehov 

Søkekonferanse er en metode som kan brukes til å identifisere ulike kompetansebehov en 

virksomhet har. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har bistått ved gjennomføringen av slike 

konferanser i en rekke bedrifter. Utgangspunktet for en slik søkekonferanse er tre spørsmål: 

• Status i dag. Hvor er vi? 

• Fremtidige mål. Hvor vil vi? 

• Tiltak. Hva gjør vi? 

Disse spørsmålene drøftes i giupper satt sammen av personer med ulik avdelingstilknytning 

og ulik posisjon i virksomheten. Etter giuppearbeidet bearbeides de enkelte 

grupperapportene, og på grunnlag av dette identifiseres arbeidsområder og tiltak. Styrken ved 

dette opplegget er den brede medvirkningen. Alle berørte giupper vil bli med på et slikt 

prosjekt, og det øker sannsynligheten for at de ulike tiltakene blir gjennomført. Dersom dette 

opplegget skal bringe resultater, forutsetter det et forpliktende oppfølgingsarbeid. 

Dette arbeidet tjener også som gi·unnlag til å identifisere ulike oppgaver som det er behov for 

å løse nå og fremover, og kan danne utgangspunkt for en grundigere kompetansekartlegging. 

3.1.4 Forslag til kompetansekartlegging 

"Kompetansekartlegging i praksis var en del av Tine Norske Meieriers Lederskole 1994-95. 

Utgangspunktet var et skjema for kompetansekartlegging. Dette skjemaet inneholder flere 

elementer. Det går et hovedskille mellom formalkompetanse og realkompetanse. Av de ulike 

LU-rapport nr. 10 - 2001 



Side 18 Kompetanseutvikling i en ny tid 

prosjektrapportene (Nygren 1995, Overland 1995, Stadsnes 1995) fremgår det at det særlig er 

realkompetansen det er store utfordringer knyttet til å kartlegge. 

Nedenfor vil illustrere en kompetansekartlegging for den enkelte medarbeider. Det som skal 

kartlegges er både formal og realkompetanse. Kartleggingen kan tenkes utført i fire trinn: 

• Trinn 1. Kartlegging av grunnutdanning. Denne kartleggingen skal gi oversikt over 

den enkeltes grunnutdanning. Det vil si videregående skole og høyere utdanning. Denne 

kartleggingen bør inneholde hvilke skoler som medarbeideren har gått på, samt områder 

som vedkommende har spesialisert seg innenfor. 

• Trinn 2. Kartlegging av videreutdanning. På dette punktet er det naturlig å kartlegge 

kompetansegivende videreutdanning. Det vil si videreutdanning som gir formell 

kompetanse. 

• Trinn 3. Kartlegging av kurs. Her tas med kurs som er av en varighet på minimum tre 

dager. 

• Trinn 4. Kartlegging av realkompetanse. Se del 3.1.5 

3.1.5 Nærmere om kartlegging av realkompetanse. 

Realkompetanse kan kort defineres som erfaringsbasert læring. Slik kompetanse er 

vanskeligere å kartlegge og systematisere enn formalkompetanse. For å vise hvordan det kan 

gjøres, har vi tatt utgangspunkt i et eksempel fra boka "Den dynamiske organisasjon" av Erik 

Irgens (Irgens 2000). Denne delen av kompetansekartleggingen skal brukes til å kartlegge de 

praktiske ferdighetene den enkelte medarbeider har. Den skal komme i tillegg til den enkeltes 

formelle kompetanse. Denne kartleggingen kan finne sted som en del av 

medarbeidersamtalen, og oppdateres årlig. Vi har valgt å dele denne kompetansekartleggingen 

i to: 

• Den første delen er en kartlegging av ulike fagområder som den enkelte medarbeider 

besitter. 

• Den andre delen er en kartlegging av ulike funksjoner som den enkelte medarbeider 

besitter. 

For å avklare hvilken kompetanse den enkelte medarbeider besitter, kan en benytte ulike 

betegnelser eller "koder" for å vurdere status til den enkelte medarbeider når det gjelder evnen 

og ferdigheten til å mestre det aktuelle arbeidsfeltet eller funksjonen. Erik Irgens (2000) 

opererer med følgende koder: 

• G. står for "gjør til vanlig". Det er den eller de oppgavene som den ansatte utfører til 

vanlig. 

• K står for "kan". Dette er en oppgave som medarbeideren kan, men som han ikke utfører 

til vanlig. Altså en form for sekundærkompetanse. Dette betyr også at denne 

medarbeideren kan utføre en slik oppgave uten nevneverdig innføring eller opplæring. 
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• E. står for "erfaring". Denne koden kan benyttes dersom medarbeideren har erfaring fra 

denne type arbeid, men at det er behov for ytterligere innføring eller opplæring. 

• 0 " står for opplæring". Denne koden kan benyttes dersom en person har bruk for 

opplæring for å skjøtte denne oppgaven eller funksjonen. 

• U. står for "uaktuell". Denne koden kan benyttes dersom en person er uaktuell for denne 

oppgaven. 

Dersom en kartlegger hver enkelt medarbeider, vil en få et godt utgangspunkt for det videre 

arbeid med etter- og videreutdanning. Ved å kartlegge den enkelte medarbeiders 

realkompetanse vil en få fram hvilke ferdigheter den enkelte medarbeider besitter. I tillegg får 

en frem både hvilke funksjoner og fagområder som er den enkeltes spesialkompetanse (Kode 

G) og hvilke områder og funksjoner som den enkelte kan utføre (Kode K). Neste trinn i 

prosessen er å se de personene en har til rådighet i sammenheng med de funksjon er en skal ha 

dekket. Tabell 3 .1 er et tenkt eksempel på dette: 

Tabell 3.1 Kompetansekartlegging av funksjoner 
som dekkes av personer i avd. X Et eksempel. 

Funksjon Person 1 Person 2 Person 3 

Utredning G K u 
Saksbehandling K G E 

Prosjektledelse E u 0 

Informasjonsarbeid u K G 

Myndighetskontakt 0 E K 

Osv. 

Neste trinn i kompetansekartleggingen er vist i tabell 3.2. Tabellen er et tenkt eksempel på 

hvilke fagområder som avdeling X dekker. Betegnelsene (kodene) er de samme som i tabell 

3.1. 

Tabell 3.2 Kompetansekartlegging av fagområder 
som dekkes av personer i avdeling X. Et eksempel 

Fagområde Person 1 Person 2 Person 3 

Org.utvikling u G K 

Landbrukspolitikk G K E 

Økonomistyring K E 0 

Salg og markedsføring E 0 u 
Osv. 

Denne kartleggingen som det er vist tenkte eksempler på i tabellene 3.1 og 3.2, gir en oversikt 

over hvilke funksjoner og fagområder som er dekket. I dette tenkte eksemplet viser det seg at 
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prosjektledelse og myndighetskontakt er dårlig dekket. Likeså er det dårlig dekning av salg og 

markedsføring. Kartleggingen viste også at det er mulig å få dekket disse behovene ved 

opplæring. Dette er et eksempel på at kartleggingen kan tjene som utgangspunkt for 

kompetanseutvikling rettet mot enkelte medarbeidere. I dette eksemplet har vi bare tatt for oss 

en avdeling. Det er selvsagt også mulig å kartlegge hele bedriften på denne måten. Da er det 

behov for dataverktøy. Firmaet som har utviklet denne metodikken som er skissert ovenfor, 

GITEK, opplyser at resultatet av kartleggingen legges inn i en strukturert database - et 

kompetanseregister. Dette omfatter hele bedriften. På den måten skal det være mulig for 

virksomheten å definere kompetansebehovet. Den største utfordringen knyttet til 

kompetansekaiilegging er å vedlikeholde og supplere databasen. 

Kompetansekartleggingen kan gjennomføres på andre måter enn som en del av 

medarbeidersamtalen. Den enkleste måten er å sende ut spørreskjemaer til alle ansatte. Ved 

hjelp av disse spørreskjemaene kan de selv kartlegge sin egen kompetanse. Problemet med 

denne slik fremgangsmåten, er at den lett blir lite enhetlig. En annen måte å kartlegge 

kompetansen på, er at den gjennomføres på samme måte som medarbeidersamtalen, men at 

samtalen kun dreier seg om kompetanseka1ilegging. Ulempen med begge disse 

fremgangsmåtene, er at det kan bli oppfattet som en aktivitet utenom det løpende 

personalarbeidet, og at det blir vanskelig å integrere den i et større 

kompetanseutviklingsarbeid. 

Når kompetansekartleggingen gjennomføres som en del av medarbeidersamtalen, er det større 

mulighet for at vurdering av kompetansebehovet til den enkelte ses i sammenheng med 

vurderingen av den jobben han eller hun har utført den siste perioden, samtidig som 

kompetansebehovet avklares når eventuelle nye arbeidsoppgaver avklares. Ulempen er at en 

ikke bruker tilstrekkelig nok tid på å gjennomføre kompetansekartleggingen i forbindelse med 

medarbeidersamtalen. 

3.2 Læringsformer og læringsmetoder 

Kjernen i all kompetanseutvikling er, som sagt tidligere, læring. I læringsteorien skiller en 

mellom læringsform og læringsmetoder. Det er på mange måter vanskelig å skille mellom 

læringsform og læringsmetoder. Dette fordi læring er en prosess og læringsfo1m og - metode 

henger nært sammen (Lai 1997). I dette kapitlet har vi likevel skilt de to begrepene for å 

illustrere at læringsformene og læringsmetodene varierer noe etter hvilken kompetansef01m 

det er tale om. I dette avsnittet har vi valgt å gi eksempler på noen læringsformer og noen 

læ1ingsmetoder basert på boken "Strategisk kompetansestyring" (Lai 1997). 

Hensikten med denne gjennomgangen er å etablere et utgangspunkt for å relatere 

læringsformene og -metodene til de ulike kompetansekomponentene nevnt i kapittel 1 i denne 

rapporten: 
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• Kunnskap. Det er spesifikk informasjon om et tema eller et område. 

• Evner. Det er naturlige talenter som kan anvendes i utviklingen av kunnskap og 

ferdigheter. 

• Ferdigheter. Det er en spesiell dyktighet til å utføre arbeidsrelaterte oppgaver. 

• Holdninger. Holdninger referer til meninger, oppfatninger og verdier knyttet til de 

oppgavene som skal utføres. Holdningene påvirker også mulighetene til tilegnelse 

gjennom læring. 

3.2.1 Læringsformer 

Side 21 

• Læring gjennom innsikt. Denne formen for læring legger stor vekt på at den som lærer 

skal forstå hensikten og meningen med det som læres. Dette er kanskje den vanligste 

måten å lære ny kunnskap. Denne læringsformen krever indre motivasjon, og det er viktig 

å se meningen og ikl<e minst målet med det en lærer. 

• Observasjonslæring. Denne formen for læring bygger på at en observerer og imiterer 

andre i omgivelsene. 

• Læring gjennom dialog. Målet med denne læringsf01men er utvikle både en dypere og 

større grad av felles innsikt og forståelse. 

3.2.2 Læringsmetoder 

• Forelesning. Dette er den mest utbredte læringsmetoden, og har den styrken at den er 

kostnadseffektiv. Svakheten er at forelesning lett innebærer enveiskommunikasjon, samt 

at overføringsverdien til en praktisk arbeidssituasjon forvanskes. 

• Veiledning. Denne læringsmetoden innebærer at en person overfører sin kompetanse til 

en annen medarbeider. Veiledning kan benyttes som en tidsavgrenset og målrettet metode 

for å lære en medarbeider opp i ny teknologi. Denne metoden kan også benyttes med sikte 

på at medarbeideren skal læres opp til nye oppgaver og/eller roller i organisasjonen. 

• Case-studier. Dette er en vanlig læringsmetode i høyere utdanning. Metoden tar 

utgangspunkt i et konkret tilfelle ("case") som utgjør et representativt grunnlag for læring. 

3.3 Kompetanseutvikling som tilegnelse av kunnskap 

I dag forventes det at arbeidstakerne har de nødvendige grunnkunnskapene for å kunne løse 

de oppgavene jobben innebærer. Det er økende forståelse både blant arbeidsgivere og 

arbeidstakere for nødvendigheten av både oppdatering av egen kunnskap, og tilegnelse av helt 

ny kunnskap. I denne delen har vi valgt å betrakte kunnskapstilegnelsen på to ulike måter: 

• Kunnskapstilegnelse som nødvendig oppdatering og videreutvikling. 

• Kunnskapstilegnelse med sikte på nye og mer krevende oppgaver. 
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3.3.1 Nødvendig oppdatering 

Etterutdanning med sikte på å vedlikeholde kompetanse vil ofte være en nødvendig 

forutsetning for å løse de arbeidsoppgavene en er pålagt. De fleste vil da klare seg med et kurs 

eller selvstudium. Det kan også være aktuelt med fordypning i ett eller flere emner. Den mest 

aktuelle læringsformen, er læring gjennom innsikt. Forelesninger og (ved større 

etterutdanningstiltak) case- studier er den mest aktuelle metoden for tilegnelse. Dette 

markedet er i sterk vekst, og de vitenskapelige høyskolene (NLH, BI med flere) og de 

regionale høyskolene (Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)) har satset stort på dette 

markedet. I boks 3 .1 viser vi noen eksempler på hva som finnes av tilbud og tilbydere. 

BOKS 3.1. EKSEMPLER PÅ TILBYDERE 

Ha11delshøysko/e11 BI 

• Grunnfag bedriftsøkonomi. 20 vekttall over to år. Inneholder en rekke moduler (organisasjon og ledelse, 

markedsføring, bedriftsøkonomisk analyse, for å nevne noe). 

• Markedsøkonomi grunnfag. Bygget opp på samme måte som nevnt over, men da med hovedvekt på 

markedsføring. 

• Høyskolekandidat. 40 vekttall. 

• Bachelor of management. 60 vekttall der 30 vekttall skal være avlagt før det søkes om opptak på studiet. 

Består av 3 like store deler: økonomi og administrasjon, ledelse og valgfri spesialisering. 

Kilde: http://www.bi.no 

Norges La11dbmkslzøgsko/e - Seksjon for etter- og videreutda1111i11g (SEVU) 

SEVU tilbyr ca. 40 kurs innen næringsmiddelfag, teknologiske fag og økonomi og ledelsesfag. Eksempler: 

• Kvalitetsledelse. 5 vekttall. 

• Prosjektledelse. 2 vekttall. 

• Produksjonshygiene. 2 vekttall. 

Kilde: http://www.nlh.no/SEVU/. htmJ 

Høgskolen i Nord-Trø11delag (HINT) 

HINT tilbyr en rekke etterutdanningstiltak. Her kan nevnes. 

• Bedriftsøkonomi. 20 vekttall. 

• Økonomi og administrasjon. 40 vekttall. 

• Entreprenørskap og foretaksutvikling. 20 vekttall. 

• Kvalitetsledelse og kvalitetssikring. I 0 vekttall . 

Kilde: http://www.hint.no/evu/.html 

3.3.2 Etterutdanning for nye og mer krevende oppgaver 

Etterutdanning med sikte på nye, og mer krevende oppgaver legger også først og fremst vekt 

på kompetansekomponenten kunnskap. Likevel legges det nok mer vekt på å utvikle de andre 

kompetanseformene evner og ferdigheter. Det er også læring gjennom innsikt som er den 

dominerende læringsformen. I de ulike masterprogrammene legges det nok enda større vekt 

på andre læringsmetoder enn den tradisjonelle forelesningsfo1men. 
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Etterutdanning med sikte på nye og mer krevende oppgaver kan selvfølgelig skje på samme 

måte som nevnt i 3 .3 .1. Imidlertid har etterutdanning med dette formålet flere siktemål. Et 

slikt siktemål er karriereutvikling som både bedriften og den ansatte har fordel av. Sett fra 

bedriftens side er det et ledd i å beholde dyktige medarbeidere, og også motivere dem til økt 

innsats. Fra den ansattes side er slike tiltak et ledd i egen faglig og personlig utvikling. I det 

følgende skal vi vise et eksempel på hvordan et masterprogram kan utformes. 

3.3.3 Masterprogram for ansatte i landbrukssamvirket 

Målgruppe 

Målgruppen til dette programmet er ansatte i bedrifter i landbrukssamvirket. Det er videre en 

forutsetning at de har en universitets- eller høyskoleutdanning fra før, slik at mastergraden blir 

en påbygging til deres grunnutdanning. 

Bakgrunn og formål 

Bakgrunnen for dette programmet er todelt. Det er dels en erkjennelse av at mange innenfor 

landbrukssamvirket med universitets- og høyskoleutdanning har manglende kjennskap til 

verdikjeden i næringsmiddelindustrien og/eller industiiens opp- og nedstrøm. I tillegg er det 

også mange sivilagronomer som i dag arbeider i organisasjonsavdelingene innen 

landbrukssamvirket og i økende grad vil ha behov for industriell og markedsmessig 

kompetanse. Programmet skal føre fram til en mastergrad innen næringsmiddelindustrielle 

fag. F01målet med dette kurset er å gi en gruppe ansatte muligheten til å fordype seg i ulike 

problemstillinger som vil bidra til personlig utvikling og å være nyttig for bedriftene de 

arbeider i. En mastergrad vil også være en formalisering av kunnskap mange har arbeidet 

praktisk med, og kan også være en måte å holde på gode ansatte på. 

Noen alduelle temaer: 

• Modul 1. Bedriftsøkonomisk del Denne delen bør være av et omfang på 10-15 vekttall. 

Elementer i denne delen bør blant annet være bedriftsøkonomi, ledelse, markedsføring og 

forbrukertrender. 

• Modul 2. Næringsmiddelfaglig del Denne delen bør være på 10-15 vekttall. I denne 

delen bør fag som biologi, husdyravl, matvitenskapelige fag og andre næringsmiddelfag 

plasseres. 

• Modul 3. Prosjektoppgave. Denne delen bør være på minst 10 vekttall. Arbeidet med 

oppgaven må forankres i den virksomheten studenten arbeider i, 

Dette programmet utvikles som et samarbeid mellom NLH, SEVU og landbrukssamvirket. 

Det er mulig å søke om finansiering til dette utviklingsarbeidet gjennom 

Kompetanseutviklingsprogrammet. 
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3 .4 Kompetanseutvikling som utvikling av evner og 
ferdigheter 

Kompetanseutvikling som tar sikte på å utvikle evner og ferdigheter er kanskje mer krevende 

tiltak enn tiltak som går på kompetanseutvikling med utgangspunkt i kunnskap. En viktig 

læreform er observasjonslæring. Den baserer seg på at en observerer og imiterer andre i 

omgivelsene. I forlengelsen av dette er læring gjennom dialog også en viktig læreform. Den 

tar sikte på å utvikle en dypere og mer grunnleggende forståelse av den kompetansen som 

skal utvikles. 

Kompetanseutvikling med sikte på å utvikle medarbeidernes evner og ferdigheter er kanskje 

selve kjernen i strategisk kompetanseutvikling. Dette fordi å utnytte og forbedre egne evner 

og ferdigheter er selve kjernen i begrepet selvrealisering (Berg og Thomsen 1994). 

Muligheter for selvrealisering ved hjelp av et sammenfall av den enkelte medarbeiders indre 

målsettinger og bedriftens målsettinger skaper medarbeidere preget av indre motivasjon, og 

regnes som en mangelvare, samtidig som det er nettopp slike medarbeidere som norske 

bedrifter trenger (Gausdal 2000, NOU 1999:34). 

Den mest direkte måten å legge til rette for dette på, er å gi utfordrende arbeidsoppgaver med 

mulighet til kyndig veiledning. Dette har norsk arbeidsliv i økende grad tatt inn over seg, og 

såkalte mentorordninger og annen form for strukturert veiledning har økt i omfang (Nordhaug 

1998). Dette får selvsagt følger for hvordan topp- og mellomledere utøver sitt lederskap på. 

Lederrollen har endret seg fra å legge hovedvekten på være "sjef' til å være "veileder" (Berg 

2000) der målet er å få fram kunnskapsressursene blant bedriftens medarbeidere (Brandi et al 

2001). I det følgende skal vi se litt på hvilke typer kompetanseutviklingstiltak slike 

utfordringer må møtes med. 

3 .4 .1 Veiledning i praksis 

Kjernen i veiledning eller "coaching" er at den som blir veiledet på denne måten, mottar råd 

og veileding fra resten av organisasjonens ansatte. Dersom veiledningen skal ha karakter av 

mentorvirksomhet, er det vesentlig at det er en erfaren ansatt som over tid fungerer som 

veileder, rådgiver og samtalepartner (Nordhaug 1998). 

Hensikten med slik virksomhet er å utvikle mennesker slik at de er i stand til ålede seg selv. 

Dette må skje planmessig og systematisk, og det er sentralt at coachen stimulerer 

medarbeideren til å avklare sitt eget utviklingsbehov (Sandvik 1999a). Dertil er det viktig at 

bedriften legger til rette for coaching. Her finnes det en rekke former. Egil Sandvik i NIPA 

peker på noen av disse (Sandvik 1999a): 

• Utvikle et paitnerskap og en psykologisk kontrakt med din medarbeider. 

• Utstyre medarbeideren med utviklingsverktøy. 
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• Sørge for utholdenhet. 

• Tilrettelegge for den lærende arbeidsplass. 

I denne delen har vi sett litt på hva som er viktig for en mellomleder eller toppleder å legge 

vekt på når han går fra å være "sjef' til "veileder". I neste del skal vi se litt på hvordan ledere 

og mellomledere kan bedre sin egen kompetanse for å mestre disse utfordringene. 

3.4.2 Lederutvikling 

Fleksibilitet er et sentralt krav til dagens ledere og medarbeidere. Fleksibiliteten går både på 

evne og vilje til å tilegne seg ny kunnskap og til å kunne tilpasse seg omgivelser i stadig 

endring. Dette har fått enkelte til å hevde at vi er i ferd med å få en ny styringsform -

fleksikratiet. Fleksikratiet innebærer en rekke styringsmodeller som alle har det til felles at de 

skal bidra til å skape fleksibilitet (Brandi et al 2001). Dette stiller lederutviklingen overfor nye 

utfordringer. En slik utfordring er å tilpasse lederutviklingen og -opplæringen til den aktuelle 

bedriften lederen er ansatt i. En konskevens av dette er at stadig flere større bedrifter har 

etablert egne lederskoler som legger vekt på å tilpasse lederutviklingen til egen bedrift 

(Sandvik 1999b ). I følge Egil Sandvik i NIPA inneholder slik lederutvikling elementer som 

(Sandvik 1999b): 

• Kunnskap om bedriftens strategi, personalledelse og markedsføring etc. 

• Holdninger og adferd som skal vektlegges. Det kan for eksempel være større vektlegging 

av markedsorientering. 

• Evner og ferdigheter. Dette elementet kan eksempelvis inneholde kommunikasjon, 

presentasjonsteknikk og møteledelse. 

Slike momenter vil sannsynligvis også finne i lederutviklingsprogrammene som 

Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole tilbyr. Fordelen med en "egen" lederskole 

er at opplegget kan skreddersys til den virksomheten der lederne arbeider. Ulempen med slike 

"lederskoler" er at nye og alternative innfallsvinkler ofte blir vanskeligere å få integrert i slike 

opplegg ettersom en lett kan bli fokusert på egen hverdag og egne problemer. Dette kan 

selvsagt bøtes på ved å legge vekt på et stort innslag av eksterne forelesere. I boks 3.2. gir vi 

et eksempel på en bedriftsintern lederskole- lederskolen til TINE. 
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BOKS 3.2. TINES LEDERSKOLE 

Formål og målgruppe 

I TINEs strategi står det blant annet at "fremtidens ledere skal opptre frihetstenkende og skape nye muligheter". 

Målet til lederskolen er å muliggjøre den nye strategien. 

De som er aktuelle for Lederskolen er ansatte som er i en lederfunksjon og som kan være aktuell for større 

lederoppgaver i løpet av de neste 2-4 årene. 

Lederskolen tar opp inntil 21 deltakere. Administrerende direktør og personalsjef er ansvarlig for å velge ut 

deltakere fra "sin" virksomhet. TINE Kompetansesenter foretar så den endelige utvelgelsen av kandidater. 

Temaer som tas opp: 

• TINE/meierisamvirkets omgivelser 

• TINEs organisering i forhold til den interne verdiskapning 

• TINEs menneskelige ressurser og forvaltningen av disse 

• De endringene TINE står overfor 

Arbeidsmetode 
Det arrangeres fem samlinger hver på tre dagers varighet. Disse gjennomføres i løpet av et år. Deltakerne er 

knyttet til to grupper. En tema/faggruppe som har ansvar for å forbedrede og å tilrettelegge de ulike tematiske 

innslagene. I tillegg vi hver enkelt også tilhøre en kollegagruppe der egne lederutfordringer står i fokus . Det 

forutsettes også at deltakernes kollegaer og medarbeidere på deltakerens arbeidsplass gir tilbakemeldinger 

underveis. 

(Kilde: TINE 2000) 

Dette eksemplet viser også at det i tillegg til teoretisk undervisning og erfaringsutveksling 

også er viktig med tilbakemelding, oppfølging og veileding i hverdagen til den enkelte 

deltaker, enten hun eller han allerede er leder, eller er tiltenkt en slik oppgave. 

3.5 Kompetanseutvikling som tilegnelse av holdninger 

Kunnskap, evner og ferdigheter er ikke tilstrekkelig for å sikre at kompetanseutviklingen blir 

det strategiske verktøy som bedriftene har behov for. Det er behov for motiverte 

medarbeidere, og da særlig medarbeidere som preges av indre motivasjon. Dersom 

medarbeiderne skal kunne preges av indre motivasjon, er det behov for tilhørighet i tillegg til 

kunnskap og muligheten til å arbeide selvstendig (Gausdal 2000). Det sier seg selv at dersom 

en skal føle tilhørighet, er det viktig å kunne identifisere seg med de holdningene som preger 

bedriften. For landbrukets bedrifter er samvirkeformen og forståelsen av den noe som ligger 

til grunn for bedriftenes holdninger. Holdninger er en sentral faktor som tilegnes gjennom 

læ1ing. Holdninger kan selvsagt læres gjennom innsikt, men sikres trolig best når det er mulig 

å lære ved hjelp av dialog. Forelesning og veiledning i kombinasjon er derfor læringsmetoder 

som trolig er velegnet. I tillegg til kompetanse og selvstendighet i oppgaveløsningen er 

tilhørighet et sentralt element som sikrer motiverte medarbeidere (Gausdal 2000). Tilegnelse 
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av holdninger på en positiv måte er derfor avgjørende om kompetanseutviklingen skal tjene 

som et ledd i å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere. I det følgende har vi skissert et 

opplegg som kan bidra til dette når det gjelder landbrukssamvirkets bedrifter. 

3.5.1 Kurs i samvirkeforståelse 

Målgruppe 

Målgruppen for dette opplæringstiltaket er administrativt ansatte i landbrukssamvirket. Den 

gruppen dette kurset skal være for er ansatte med høyere utdanning som har relativt liten 

kjennskap til helheten i verdikjeden i den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien. 

Bakgrunn og formål 

Formålet med dette kurset er å gi administrativt ansatte med høyere utdanning en innføring i 

de viktigste økonomiske og politiske rammebetingelsene landbrukssamvirket opererer 

innenfor. 

Noen aktuelle temaer 

• Samvirkets bakgrunn og samvirkeprinsippene. Hensikten med denne delen er å gi en 

kort innføring i bakgrunnen for samvirket, og hva som er ideen med denne eieformen. Her 

vil det også være naturlig å redegjøre for ICAs samvirkeprinsipper og hva disse har å si 

for styringen av et samvirkeforetak. Hensikten med dette er å formidle at 

samvirkebedriftene bygger på et verdigrunnlag hvor det er brukernytten som er det 

sentrale, samtidig som at selskapet skal være økonomisk veldrevet. 

• Samvirket i Norge. Hensikten med dette temaet er å belyse samvirkets plass i Norge i 

dag. Presentere tall fra de sektorene samvirkeforetak er en stor aktør. 

• Samvirkets juridiske rammevilkår. Hensikten med dette er å vise at samvirkets 

viktigste formelle grunnlag er foretakets egne vedtekter. Med en ny samvirkelov på 

trappene vil det være viktig å få frem likheter og forskjeller mellom denne og aksjeloven. 

• Styring av et samvirkeforetak. Samvirkeformen er en demokratisk form hvor "ett 

medlem - en stemme" er et sentralt punkt. Selskapets tillitsvalgte/eiere vil i mange tilfeller 

langt mer aktive i styiingen av selskapet enn hva som vil være n01malt i et aksjeselskap av 

samme i størrelse. I forlengelsen av dette, vil det også være naturlig å ta opp de ansattes 

påvirkningsmuligheter i et samvirkeforetak. 

• Økonomiforståelse i et samvirkeforetak. En utbredt oppfatning utenfor 

"samvirkesektoren" er at lønnsomhetskravene er lavere i denne type virksomhet enn andre 

virksomheter. En mulig forklaring på denne misforståelsen kan være at en fokuserer for 

ensidig på årsresultatet og sammenligner med et aksjeselskap, mens det sentrale for eierne 

av et samvirkeforetak vil være en god pris for sine produkter, og ikke nødvendigvis et 

stort årsoverskudd. Hensikten med denne delen er å forklare denne sammenhengen for 

medarbeidere som ikke har samvirkebakgrunn. 
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Praktisk organisering 

Dette kurset kan gjennomføres som en del av introduksjonopplegget for nyansatte. Eller som 

et eget kurs av 1-2 dagers varighet, og med støtte av miljøer innenfor landbruket med slik 

kompetanse. I tillegg vil gruppearbeid og dialog være sentrale virkemidler. Dette kurset -

både utviklingen og gjennomføringen av det- kan finansieres ved hjelp av opplærings- og 

utviklingsmider. 

3.6 Evaluering av kompetanseutvikling 

Evalue1ing er et forsømt område innen kompetanseutvikling. Når en bedrift har bestemt seg 

for å gjennomføre et kompetanseutviklingstiltak, blir det ofte gjennomført og avsluttet uten at 

bedriften gjør det til gjenstand for evaluering (Iversen 2001). Likevel bør evaluering inn som 

en del av en kompetanseutviklingsplan for å vurdere hvorvidt dette tiltaket ga den ønskede 

effekt. Det er skrevet mye om evaluering, og vi har valgtåta utgangspunkt i heftet "Strategisk 

kompetanseutvikling" utgitt av Statskonsult (Iversen 2001). Det er dette som ligger til grunn 

for del 3.6.1og3.6.2 i denne rapporten. 

3. 6 .1 Evalueringens formål 

I de fleste tilfeller betraktes evaluering som noe som gjøres etter at tiltaket er gjennomført. 

Imidlertid er det mulig å gjennomføre evaluering av et tiltak både før, under og etter selve 

tiltaket er gjennomført. Evalueringen kan også omfatte andre enn de tiltaket omfatter. Her skal 

det skisseres tre ulike former for evaluering: 

• Prosessevaluering. Dette innebærer at man fokuserer på selve tiltaket og hvordan det 

gjennomføres fremfor resultatene av selve tiltaket. Hensikten er å avdekke svakheter og 

forbedringsmuligheter, slik at tiltaket kan forbedres. 

• Målbasert evaluering. Dette innebærer en vurdering av om man nådde de målene som 

var satt for tiltaket. 

• Interessentevaluering. Dette innebærer at det ikke bare tar hensyn til deltakerne i et 

tiltak, men også til andre som berøres direkte eller indirekte. Da får en vurdert hvorvidt 

tiltaket hadde tingvirkninger for bedriften. 

3.6.2 Evalueringsnivå og evalueringsmetode 

I denne sammenheng skal vi peke på fire ulike nivåer å foreta evaluering i forhold til: 

• Reaksjonsnivå. Tilfredshet blant de deltakerne som har gjennomført tiltaket. 

• Læringsnivå. Hvilke endringer i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger har 

skjedd som følge av tiltaket? 

• Anvendelsesnivå. I hvilken grad blir den nye kompetansen anvendt i praksis? 

• Nyttenivå. I hvilken grad har tiltaket bidratt til positive, organisatmiske endringer som 

bedre kvalitet, reduserte kostnader, eller økt effektivitet? 
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De metodene som benyttes er spørreskjemaer eller gruppesamtale ("runde rundt bordet"). 

Fordelen med den første er at en får svar base1i på anonymitet, og dersom det er mange nok 

svar, blir de sannsynligvis mer åpenhjertige enn om det skjer i en gruppesamtale. Ulempen 

med spørreskjemaer er at det er en del etterarbeid, samt at en går glipp av den dynamikken 

gruppesamtaler kan by på. 

3.6.3 Evaluering av foreslåtte tiltak 

Tabell 3.3. viser hvordan en kan gjennomføre evaluering av ulike tiltak. Tabellen er på ingen 

måte utfyllende, men er en illustrasjon på hvordan kompetanseutviklingstiltak kan evalueres. 

Hensikten med denne oppstillingen er å vise at evaluering er en kombinasjon av ulike former 

og at den kan foretas på ulike nivåer. Ved hjelp av en slik evaluering kan en forbedre 

bedriftens kompetanseutviklingstiltak. 

Tabell 3.3 Evaluering av tiltak. Ulike evaluerings former og - nivåer. Et eksempel 

Tiltak 

Nødvendig etterutdanning 

Evalueringsform Evalueringsnivå 

Prosessevaluering Læringsnivå 

Målbasert evaluering Anvendelsesnivå 

Nyttenivå 

Etterutdanning til mer krevende oppgaver Prosessevaluering 

Målbasert evaluering 

Læringsnivå 

Anvendelsesnivå 

Nyttenivå 

Reaksjonsnivå Veiledning Prosessevaluering 

Lederutvikling 

Samvirkekurs 

3.7 Oppsummering 

Interessentevaluering Læringsnivå 

Målbasert evaluering Anvendelsesnivå 

Nyttenivå 

Prosessevaluering 

Interessentevaluering 

Målbasert evaluering 

Reaksjonsnivå 

Læringsnivå 

Anvendelsesnivå 

Nyttenivå 

Målbasert evaluering Reaksjonsnivå 

Læringsnivå 

Anvendelsesnivå 

Vi har i dette kapitlet forsøkt å skissere et helhetlig opplegg for kompetanseutvikling. Vi tror 

det er viktig at et slikt opplegg staiier med en kaiilegging av hvilke kompetansebehov som 

bedriften trenger for å løse sine arbeidsoppgaver i fremtiden. Analyse av kompetansegapet bør 

derfor være utgangspunktet for det videre arbeidet med kompetanseutvikling i bedriften. 
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I tillegg er det viktig å legge vekt på at kompetanseutvikling dreier seg om læring. Læringen 

antar ulike former alt etter hva slags form for kompetanse det er tale om å utvikle. 

Læringsformen varierer også med hva slags kompetanse det er som skal utvikles. 

Målretting av kompetanseutvikling er avgjørende for å få til en vellykket 

kompetanseutvikling. Det er ulike former for kompetanse som er viktig for ulike grupper av 

ansatte. I tillegg må kompetanseutviklingen ses i sammenheng både med bedriftens behov og 

med de personene bedriften har til rådighet. Det innebærer i praksis at en legger vekt på at de 

ulike medarbeiderne har behov for ulik kompetanseutvikling alt etter hvilke oppgaver den 

enkelte medarbeider skal utføre, eller er tenkt til å utføre. 
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4 Oppsummering 
I denne rapporten har vi drøftet kompetanseutvikling i arbeidslivet. Den økte 

oppmerksomheten rundt dette temaet er sannsynligvis ett av flere uttrykk for at 

samfunnsutviklingen beveger seg i en retning fra "teknologisamfunnet" til 

"læringssamfunnet". Det innebærer at de menneskelige ressursene i bedriften i form av 

medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter etter manges mening utgjør en stadig større del av 

bedriftens verdi. Det økte behovet for kompetanse i arbeidslivet og de økte forventningene til 

personlig og faglig utvikling som særlig medarbeidere med høyere utdanning er opptatt av, 

gjør kompetanse og kompetanseutvikling til et strategisk viktig felt for bedriftene. Hensikten 

med denne rapporten er å kunne skissere noen prinsipper for strategisk kompetanseutvikling 

og peke på enkelte typer tiltak som har relevans for flest mulig innen landbrukssamvirket. På 

denne bakgrunn har vi valgt å konsentrere oss om følgende problemstillinger: 

To knyttet til rammebetingelser: 

• Hvilke rettigheter og plikter har bedriften og dens ansatte når det gjelder 

kompetanseutvikling? 

• Hvilke muligheter er det for finansiering av kompetanseutvikling? 

Hovedproblemstillingen er imidlertid denne: 

• Hvordan kan kompetanseutvikling settes i et strategisk perspektiv? 

I dette kapitlet skal vi sammenfatte de viktigste konklusjonene når det gjelder disse 

problemstillingene. 

4.1 Juridiske og økonomiske rammebetingelser for etter- og 
videreutdanning 

Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) er et program for kompetanseutvikling som det skal 

bevilges 400 millioner korner til over 2-3 år. Programmets målsetting er å bidra til nyskaping 

i markedet for etter- og videreutdanning. Hensikten er å øke tilbudet av etter- og 

videreutdanning slik at tilbudet kan tilpasses arbeidslivets behov på en bedre måte enn i dag. 

Dette programmet er altså ingen finanisieringskilde for drift av konlaete etter- og 

videreutdanningstiltak. 

I forbindelse med Kompetanserefo1men ble det innført en rett til pe1misjon i forbindelse med 

utdanning. En arbeidstaker som har vært ansatt hos samme arbeidsgiver to av de tre siste 

årene har rett til inntil tre års permisjon Vilkåret for permisjon er at studiet skal ha relevans til 

yrkeslivet, og at det skal være et organisert undervisningstiltak. Permisjonens lengde er 

begrenset til utdanningstiltakets lengde, men ikke lenger enn tre år. 
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Det at en har rett på permisjon, innebærer ikke at en har rett til lønn under utdanning. Dersom 

det skal gis lønn under utdanning, må det være basert på bedriftens behov for 

kompetanseutvikling. Dersom en ikke får lønn under utdanning av arbeidsgiver er en henvist 

til å finansiere dette selv enten ved hjelp av lån fra Statens Lånekasse eller på annen måte. 

Bedriftene har mulighet til å finansiere kompetanseutvikling ved hjelp av opplysnings- og 

utviklingsmidlene som er en del av Hovedavtalen mellom LO og NHO, og er ikke finansiert 

av det offentlige. Denne gjennomgangen illustrerer at det ikke er lagt godt nok til rette for 

økonomiske støtte til kompetanseutvikling verken når det gjelder økonomisk støtte til 

bedriften eller til ansatte. 

4.2 Strategisk kompetanseutvikling i hovedtrekk 

Strategisk kompetanseutvikling er læring satt i system for å sikre den enkelte bedrifts behov 

for kunnskap. Bedriftens behov for kunnskap må vurderes i forhold til bedriftens mål og 

strategier. Den konkrete vurderingen av behovet for kompetanseutvikling må ta utgangspunkt 

i avstanden mellom bedriftens kompetansebeholdning og bedriftens behov for kunnskap for å 

nå dens målsettinger. 

4.2.1 Analyse av kompetansegapet 

Første trinn i en strategisk kompetanseutvikling er å foreta en analyse av kompetansegapet. 

Denne analysen består av to deler. Første del er en søkekonferanse der bedriftens ansatte deles 

i grupper og svarer på tre spørsmål: 

• Status i dag. Hvor er vi? 

• Fremtidige mål. Hvor vil vi? 

• Tiltak. Hva gjør vi? 

Hensikten med søkekonferansen er å avklare bedriftens mål og strategier for på den måten få 

oversikt over bedriftens kompetansebehov. Neste del er en kompetansekartlegging. Denne 

ka1ileggingen av hver enkelt medarbeider skal gi en oversikt over den enkeltes 

formalkompetanse og realkompetanse. Kartleggingen av realkompetansen skal inneholde 

både fagområder og funksjoner som den enkelte medarbeider kan utføre. Hensikten er å få 

oversikt over bedriftens samlede kompetansebeholdning. Denne kartleggingen foreslår vi skal 

være en del av den årlige medarbeidersamtalen. 

Avstanden mellom bedriftens kompetansebehov og kompetansebeholdning utgjør et 

kompetansegap. Resultatet av analysen av kompetansegapet danner så utgangspunktet for 

kompetanseutvikling rettet mot den enkelte medarbeider. 

Det sier seg selv at behovet for kompetanseutvikling varierer mellom medarbeiderne i 

bedriften. Variasjonen er blant annet knyttet til de oppgavene en skal løse, og om en er tiltenkt 
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nye oppaver. Vi vil hevde at det er ulike måter å tilegne seg kompetanse på, alt etter hvilket 

kompetanseelement det er tale om. Derfor er det også behov for ulike typer 

kompetanseutvikling. I kapittel 3 i denne rapporten betraktet vi kompetanseutvikling ut fra tre 

ulike sider for å vise hvordan strategisk kompetanseutvikling kunne gjennomføres i praksis. 

Nedenfor skal vi vende tilbake til disse elementene 

4.2.2 Kompetanseutvikling som tilegnelse av kunnskap 

Både blant arbeidsgivere og arbeidstakere er det økende forståelse for nødvendigheten av 

oppdatering av kunnskap og tilegnelse av ny kunnskap. Den læringsformen som vil være mest 

aktuell, er læring gjennom innsikt, og forelesingsformen er den vanligste læringsmetoden. 

I utgangspunlctet vil kompetanseutvikling der formålet er å kvalifisere seg for nye oppgaver, 

foregå på samme måten som ved nødvendig oppdatering. Likevel legges det nok vekt på flere 

læringsformer. I enda større grad enn ved det vi har kalt nødvendig oppdatering, vil 

kvalifisering for nye og mer krevende oppgaver være en måte for bedriften å sikre motiverte 

medarbeidere på. I denne rapporten har vi brukt et masterprogram som et eksempel på en slik 

kunnskapstilegnelse. 

4.2.3 Kompetanseutvikling som utvikling av evner og ferdigheter 

Kompetanseutvikling med det formål å utvikle evner og ferdigheter er mer krevende enn 

tiltak som går på kunnskapstilegnelse. Den viktigste formen for læring er observasjonslæring 

som baserer seg på at observerer og imiterer andre i omgivelsene. I tillegg er læring gjennom 

dialog vel så viktig. Begge deler tar sikte på å utvikle en grnnnleggende og praktisk forståelse 

av den kompetansen som skal utvikles. Den beste læringsmetoden er veiledning. Hensikten 

med sik veiledning er at medarbeideren skal være i stand til ålede seg selv. Dette er kjernen i 

det som vi i rapporten har kalt for "coaching." Ved hjelp av kyndig veiledning settes 

medarbeideren i stand til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver. Både "selvledelse" og 

utfordrende arbeidsoppgaver er viktig i forhold til å kunne realisere seg selv, og 

selvrealisering er faktorer som bidrar til å skape motiverte medarbeidere. 

Det å settes i stand til å lede seg selv hører til de evner og ferdigheter som både er viktig i dag, 

og vil bli enda viktigere i fremtidens arbeidsliv. Er man god til ålede seg selv, så er det et 

godt utgangspunkt for å kunne lede andre. I økende grad stilles det krav til at lederne er i 

stand til ålede andre på en måte som gjør at deres medarbeidere kan lede seg selv. På den 

bakgrunn blir lederutvikling stadig viktigere. Dagens lederopplæring tar derfor sikte på å gi en 

del teoretisk kunnskap samtidig som det legges vekt på at det er evner og ferdigheter som skal 

utvikles og oppøves. Praktiske eksempler på slik kompetanseutvikling er lederprogrammene 

som både Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole tilbyr. I tillegg finnes det flere 

bedriftsinterne lederskoler, hvorav TINEs lederskole er et eksempel. 
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4.2.4 Kompetanseutvikling som tilegnelse av holdninger 

Holdninger er nært lrnyttet til tilhørighet og identifikasjon med bedriften. Dersom en skal 

oppnå motiverte medarbeidere er tilegnelse av holdninger viktig. Holdninger kan selvsagt 

læres gjennom innsikt, men den beste formen for læring er trolig gjennom dialog. Forelesing 

og veieldning i kombinasjon er derfor velegnet. I denne rapporten har vi tatt til orde for å 

utvikle et kurs i samvirkeforståelse rettet mot ansatte i landbrukssamvirkets bedrifter. 

Hensikten er å skape positive holdninger til den virksomheten en er en del av. 

4.2.5 Evaluering av kompetanseutvikling 

Dersom kompetanseutvikling skal ha strategisk betydning bør tiltaket evalueres. Hensikten 

med evalueringen er å vurdere om en oppnådde de ønskede mål og effekter av tiltaket. Det 

viktigste er da en evaluering i forhold til måloppnåelse. I mange tilfeller er evaluering av 

gjennomføring av tiltaket hensiktsmessig. Lederutvikling og lignende tiltak forutsetter også 

en såkalt interessentevaluering. Da tar en ikke bare tar hensyn til deltakerne i et 

kompetanseutviklingstiltak, men også til andre som berøres direkte eller indirekte av tiltaket. 

Evauleringen av tiltaket bør ikke bare konsentreres om deltakerne var tilfreds med tiltaket, 

men også legge vekt på om gjennomføring av tiltaket har medført økt kompetanse til de som 

deltok, samt hvilke virkninger det har fått i bedriften. Evaluering av 

kompetanseutviklingstiltak kan skje på flere måter. De vanligste måten er spørreskjemaer til 

de som har deltatt i tiltaket, men også gruppesamtale kan benyttes. 

4.3 Avslutning 

Kompetanseutvikling er lettere å få til i teorien enn i praksis. Det skyldes mange forhold. Et 

slikt forhold er at kompetanseutvikling lett blir nedprioritert når bedriften enten har dårlig råd 

eller dårlig tid. I tillegg er kompetanseutvikling kostbart både for bedriften og den ansatte. Det 

finnes i dag ikke gode nok ordninger som dekker dette behovet. Kompetanseutvikling er enten 

en kostnad for den enkelte arbeidstaker eller arbeidsgiver. 

Ettersom kostnadene lett kan bli store, er det viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker ser 

nytten i kompetanseutvikling. Den ansatte kan betrakte kompetanseutvikling som et ledd i 

enes egen personlige og faglige utvikling. Bedriften på sin ide, kan betrakte dette som en 

investering av strategisk betydning. Dersom dette skal være mulig, er strategisk 

kompetanseutvikling noe som må vies økt oppmerksomhet. Det er denne rapporten et innspill 

til. 
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