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 utdanningstilbod til hjelp for å fremja utvikling 
og vinna konkurransekraft.

Bruk av moderne kommunikasjonsteknologi for 
fjernundervising gjer det råd å snu straumen. 
I staden for at kandidatar til etter- og vidare-
utdanning reiser til ein utdannings institusjon, 
blir undervising tilrettelagt der folk bur,  tilpassa 
jobb og familiesituasjon. Koordinering av 
ønske og utdanningsbehov løyser deltakartal 
som finansielt forsvarer slik tilnærming for 
 utdanningsinstitusjonen. 

Basert på årleg utdanningsaktivitet, har 485 
 personar gjennomført utdanning på høgskole-
nivå tilsvarande totalt 5280 studiepoeng i 
 prosjektperioden medrekna stipulert produksjon 
i 2015. Målretta utdanningstiltak har dekka tema 
som leiing, omstiling og lærarutdanning. 

Registrerte effektar:

• tilført moment til naudsynt  
 omstillingsarbeid
• bidratt til positive utviklingstrekk for  
 næringslivet
• kome i møte nye kompetansekrav i  
 offentleg verksemd
• etablert dei vidaregåande skolane som  
 møteplasser og nav i lokalsamfunna

Ved eit konsept basert på samarbeid og sam-
handling, er det skapt høve for skreddarsydd 
høgare utdanning tilpassa lokale forhold i ei tid 
som set krav til omstilling og stadige taktskifte. 
Utjamning av tilgongen til høgare utdanning 
skaper rom for å stimulere naudsynt utvikling av 
mindre samfunn og ein heil region. 

Utdanningsnivå i den norske folkesetna-
den er over tid vel dokumentert av Statistisk 
 Sentralbyrå. Andel personar med universitets- og 
høgskoleutdanning viser ein aukande tendens på 
landsbasis medan fordelinga av høgt utdanna i 
forhold til bustadadresse viser liten eller ingen 
endring. 

Dette fordi både utdanningsnivå og antal høgt 
utdanna har ein ugunstig referanse til bustad-
adresse. Geografisk avstand til utdannings
institusjon trer fram som negativt innverkande 
faktor. Tilgongen på høgt utdanna er størst i dei 
store byane nær universitet og høgskular. 

Mindre samfunn, distrikt og regionar har store 
utfordringar med å knyte til seg høgt utdanna og 
å nå i avgjerande og viktig kompetanse. Negative 
effektar på tenesteyting i offentleg verksemd 
og nedsett konkurranseevne i næringslivet er 
 konsekvensar med høg pris. 

Fleire typar kostnader med avstand som 
 referanse ligg til grunn for at situasjonen 
har oppstått. Dei økonomiske kostnadane 
er   openberre, men dei personlege ved å vere 
vekkreist frå barn og familie synest å vege 
 tyngre. Etablerte arbeidstakarar på stader med 
slike kostnadsramer, tiltrer i liten grad både 
primær, etter og vidareutdanning.  Over tid 
ber småsamfunn, distrikt og regionar konse-
kvensane av desse ulempene, og dessverre i 
 aksellererande grad.

Utdanning i Ryfylke som verktøy for ei  regional 
organisering av høgare utdanning oppstod 
der behovet er. Næringslivet tok kontakt 
med spørsmål om å forma kostnadseffektive 

Samandrag

Utdanning i Ryfylke som verktøy 
for ei regional organisering av 

høgare utdanning oppstod der  behovet 
er. Næringslivet tok kontakt med 
spørsmål om å forma kostnadseffektive 
 utdanningstilbod til hjelp for å fremja 
utvikling og vinna konkurransekraft.
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Utviklingsmodell Skills Strategy Diagnostic 
Report Norway 2014

Eit sentralt råd er å forme breidt baserte 
 partnarskap med omforeina målsettingar. Ei 
innovativ tilnærming er å aktivere ekspertise 
og erfaring hos medlemmene ved forming av 
utdannings tilbod. Skiftande kompetansekrav 
krev eit  fleksibelt system ved tilnærming og 
 tilrettelegging.

Småsamfunn kan utviklast ved å kvalifisere 
dei som er der. Utdanning i nærmiljøet med 
til passing til arbeids- og livssituasjon og låg 
terskelhøgde for deltaking, når mange og 
 stimulerer produktivitet. Praksis og fagleg opp-
følging lokalt bygger samhøyre og identitet. 

 ETABLERING AV PROSJEKT
Dei RUP-støtta prosjekta Skreddarsydd 
 Utdanning (2009-2012), og Kompetanse Energi 
Ryfylke – KER (2010-2013), resulterte i framsteg 
som synleggjorde behovet for eit breidare regio-
nalt samarbeid om kompetanseheving.

Konferansen 10. februar 2012 for etablering 
av Utdanning i Ryfylke som eit utdannings-
samarbeid basert på eit regionalt partnarskap, 
var peik mot ei ny framtid. 

PROSJEKTET PILOT REGIONAL ORGANISERING 
av Utdanning ved partnarskapsamarbeidet 
Utdanning i Ryfylke vart formelt etablert ved 
konstituering av styre den 10.mai 2012.  
 
Partnarskapsavtale om eit regionalt samarbeid 
for å fremje utdanning vart signert av Rogaland 
fylkeskommune, Ryfylkekommunane, vekst-
selskap og næringsliv i Ryfylke, Høgskolen 
Stord/Haugesund og Høgskolen for Landbruk og 
bygdeutvikling.

«Alle samfunn har på ulikt vis vært basert 
på kunnskap. Men når vi i dag snakker om 
 kunnskapssamfunnet, er det fordi kunnskap 
og kreativitet står frem som de viktigste 
 drivkreftene for verdiskaping i samfunnet, 
og som stadig mer avgjørende for enkelt
menneskers mulighet til å realisere seg selv. 
De viktigste innsatsfaktorene i arbeidslivet 
er ikke lenger kapital, bygninger eller utstyr, 
men menneskene selv.»
St.meld. nr. 30 (2003-2004)  Kultur for læring

At kunnskap er vår nye «olje», det som skal gi oss 
rikdom i framtida, har festa seg i folkemedvitet. 
Spørsmålet blir korleis ein skal realisere kunn-
skapssamfunnet for å bygge landet. 

 «I kunnskapssamfunnet er både nasjoner, 
institusjoner og organisasjoner i økende grad 
avhengig av å ha gode systemer for samarbeid og 
deling av kunnskap, og i utdanningssektoren blir 
det særlig viktig å få på plass en infrastruktur for 
kunnskapsspredning og dialog.»   
(Dale, Gilje og Lillejord 2012)

I Skills Strategy Diagnostic Report Norway 2014 
peikar OECD på fleire forhold med  potensiale 
for forbetring i det norske utdannings systemet.. 
Det er ikkje tilstrekkeleg at Livslang læring 
er ei overordna politisk føring tillagt ei rekke 
 organisatoriske og finansielle verkemiddel. 
 Kompetanseauke er ei oppgåve for alle, og 
som alle må medverke i. Tilsette, arbeidslivs-
organisasjonar, offentlege institusjonar, lære
stader, forskarar og studentar kan alle spele 
viktige rollar i handtering av kompetanse-
utfordringar. 

1. 
Kompetanse i 
samfunnsperspektiv
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• Utdanning i Ryfylke skal fremje livslang  
 læring uavhengig av bustadadresse 

• Utdanning skal gjerast tilgjengeleg i  
 kvardagen 

• Utdanningstilbod skal moduliserast og  
 utviklast i samsvar med tinging

• Utdanningstilbod skal formast for størst  
 mogleg direkte nytte og effekt

2.  
Oppdrag

3.  
Føremål

Rygjabø, Strand og Sauda vidaregåande skolar 
skal stå fram som regionale kompetansesentra 
og fasilitere og gjennomføre tinga og tilrettelagt 
høgare utdanning der folk bur som nettbasert 
undervising».                                     
(Utdrag frå partnarskapsavtale)

«Kompetanse skal aktiverast som drivar for 
utvikling av næringsliv og samfunn i Ryfylke 
ved at dei tre vidaregåande skolane i regionen 
løfter fram utdanning som felleseige og fremste 
 demokratiske ressurs. 

Samarbeidet skal skje innanfor det regional-
politiske ansvaret til fylkeskommunen. 
 Næringsliv og offentleg verksemd i Ryfylke 
 utviklar og tingar utdanningstilbod i lag.

Kompetanse og samhandling som drivarar av utvikling i lokalsamfunn
Endre haldning frå skal ha til vil bidra
Auke forståing for ansvaret ved å vere i eit småsamfunn

• Kjøp av ekstern 
 kompetanse og 
 spesialistar

• Verksemder kjøper eller 
 får hjelp til utvikling

«Utvikling er ansvaret til 
storsamfunnet...»

«Utvikling er ansvaret til 
kvar enkelt aktør...»

«Utvikling er eit felles 
 ansvar og vert løyst gjennom 
 strategiske samarbeid...»

• Utvikling av eigen  
 kompetanse på eigne  
 initiativ

• Aktivering av berre  
 eigne ressursar

• Utvikling av eigen og  
 andre sin kompetanse i  
 strategiske partnarskap

• Felles innsatsressurser  
 og strategiar for å  
 skapa ny utvikling
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for eit deltakarvolum som gagnar enkeltverk-
semder. Livslang læring må formast for nytte og 
effekt. 

Ei sentral oppgåve for utdanningsinstitusjonar 
er å vidareutvikle og nyutvikle studietilbod for 
avstandsuavhengig utdanning,  og ved det å få 
tilført studentar dei elles ikkje ville fått. Tempoet 
i prosessar for utvikling av offentleg verksemd 
og privat næringsliv tvingar fram nye arbeids-
måtar for å vinne posisjon.

Ved å nytte etablerte samfunnsstrukturar 
for utdanning på ny måte kan det søkast mot 
kostnads effektive løysingar med god avkasting 
på alle nivå, også for storsamfunnet.

Overordna målsettingar
• snu negativ regional trend i forhold til 
 utdanningsnivå
• utvikle regional modell for Livslang læring
• bygge kultur for utdanning ved å tilby 
 høgare utdanning lokalt
• etablere dei vidaregåande regionskolane 
 som regionale kompetansesentra

Spesifikke målsettingar
• utvikle system for samhandling mellom 
 regionskolane i fylket ved tilbod om utdanning
• etablere nye samhandlingsarenaer for 
 forming og prioritering av utdanningstiltak 
• tilby ein kombinasjon av fullverdige 
 utdanningsløp og supplerande enkelttiltak
• understøtte utvikling og dokumentere 
 effektar både i næringsliv og offentleg  
 verksemd ved forsking (Skills Real)
• skape grunnlag for framtidig 
 driftsorganisasjon

Offentleg pådriv og ansvar er berebjelken i 
konseptet Utdanning i Ryfylke. Ved samarbeid i 
eit regionalt partnarskap med Rogaland fylkes-
kommune i leiande posisjon, skal ambisjonar for 
utdanning og kompetanseheving komast i møte 
i samsvar med intensjonar i regionalt plandoku-
ment.

«Rogaland fylkeskommune skal være en viktig 
pådriver i arbeidet med å skaffe arbeids- og 
 næringsliv den kompetanse og arbeidskraft 
det er behov for. Utvikling av kompetanse skjer 
 gjennom rekruttering, videreutdanning og 
 livslang læring.» (Regionalplan for nærings
utvikling for Rogaland 2011–2020)

I Stort.meld. 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i 
bruk, er framført målsetting å leggje til rette for 
eit godt system for desentralisert og fleksibel 
 utdanning.

«Mykje sentralisering skjer i samband med val av 
studiestad. Nesten 60 prosent av studentane blir 
buande og finn sin første jobb der dei har gått 
på høgskule eller universitet. Flyttemønsteret 
viser at det er behov for å føre vidare ein spreidd 
utdanningsstruktur og utvikle gode regionale 
utdanningstilbod.»

Moderne teknologi har tilført utdanning ein 
ny dimensjon i forhold til innhald. Flaumen av 
tilbod kombinert med høge kompetansekrav 
krev tilrettelegging for utbyte. Spissing ved 
målretta skreddarsaum møter utfordringar ved 
 utdanningsval, studieomfang og studieopp-
legg. Internasjonale studier for elæring viser at 
skreddarsydde tilbod motiverer til deltaking, har 
høg grad av gjennomføring og derved potensiale 

4.  
Strategi og målsettingar

Rogaland fylkeskommune skal være  
  en viktig pådriver i arbeidet med 

å skaffe arbeids- og næringsliv den 
 kompetanse og arbeidskraft det er  behov 
for. Utvikling av kompetanse skjer 
 gjennom rekruttering, videreutdanning 
og livslang læring.
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 vidaregåande skolane er også tilført eit  potensiale 
for utvikling av eigen organisasjon ved:

• kompetanseoppgradering av eigne tilsette  
 med styrka fagleg basis og høgare  
 undervisingskvalitet for ordinære  
 elevar 16-19
• nye undervisingsoppgåver for lærarar innan  
 høgskole og fagskoleutdanning
• samhandling med næringsliv og offentleg  
 verksemd ved tilbod og innretting av  
 opplæring og utdanning
• nye karrierevegar på lokal arena som  
 Livslang læring 
• auka attraktivitet og omdømme som  
 utdanningsinstitusjon

All høgskoleutdanning er opne utlyste  studier, 
og interesse for tiltak og type tilnærming 
til  utdanning har ved dette prosjektet nådd 
 utover regionen. Deltakarar heimehøyrande 
i så godt som heile Rogaland inklusive Etne i 
 Sunnhordland, har gjennomført utdanning 
 organisert av  Utdanning i Ryfylke.

Dei regionale kompetansesentra har også levert 
kompetansegivande opplæring og utdanning 
på både vidaregåande og fagskolenivå,  enten 
 sjølvgenerert eller i samarbeid med andre 
 tilbydarar. Dei vidaregåande regionskolane i 
Ryfylke har ved  målretta tiltak som  samarbeid 
om kompetanseheving ytt sitt bidrag til 
 samfunnsutviklinga.

I Fylkesplan for Rogaland 2006-2009 vart det 
tatt til orde for at dei vidaregåande skolane bør 
 kunne framstå som regionale utviklingssentra 
fordi;

«Verdiskapning i det framtidige kunnskaps-
samfunnet finnes i vår evne til å kombinere 
tjenesteøkonomiens og kunnskapsøkonomiens 
etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft hos 
stadig flere, og å kunne legge forholdene til rette 
for at så mange som mulig tilegner seg en solid 
grunnleggende kompetanse.»

Strategisk tilnærming var å;
 «styrke skolen som samarbeidspartner for  
 det lokale samfunnsliv via kompetanse,  
 utstyr og anlegg

 utvikle næringsklynger med videregående  
 skoler som kompetansesentra»

I vedtak i Opplæringsutvalet 20.11.2012, sak 
62/12 pkt.1 heiter det:

«Rogaland fylkeskommune godkjenner og støt-
ter opp om prosjektet og piloten “Utdanning i 
 Ryfylke” som modell for å utvikle de videregående 
regionskolene til regionale kompetansesentre.» 

Ved slik å aktivere dei vidaregåande skolane i 
samarbeid innanfor kjerneområdet utdanning 
på vegner av fylkeskommunen, er det skapt ein 
felles arena for utvikling av arbeidslivet. Dei 

5.  
Regionale 
kompetansesentra

«Eramet Norway Sauda deltek ikkje  
 i lokale, regionale eller  nasjonale 

meisterskap. Me kjempar i verdsmeister-
skapen – kvar einaste dag, noko som 
medfører at både tilsette og lever-
andørar må halda eit internasjonalt 
toppnivå. Kompetanse er vår viktigaste 
suksessfaktor.

Sauda vidaregåande skule speler ei 
 hovudrolle her. Ungdommen i regionen 
må ha tilgong til relevante studie tilbod 
og høg kvalitet i undervisninga. Dei 
 vaksne må ha høve til å vidareutvikla 
seg med sikte på auka krav i arbeidslivet 
og eigne ønskje om utvikling. Viss ikkje 
ser me fallande effektivitet i  arbeidslivet 
og manglande evne til tilpassing, 
 omstilling og utvikling, både i nærings-
livet og i det offentlege.»  

Verksdirektør Kåre Bjarte Bjelland
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I prosjektet leia av Høgskolen Stord/Haugesund, 
skal ei internasjonalt samansett forskargruppe 
samanhalde kunnskap og erfaringar frå Nor-
ge, Sverige, Finland og Australia. Utdanning i 
 Ryfylke er inkludert som eitt av forskingsobjekta 
ved eigen intensjonsavtale.

http://prosjektsider.hsh.no/skillsreal/

«For å møte framtidens utfordringer er det behov 
for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans 
og rette oppmerksomheten mot samspillet 
mellom utdanningssystemet og den læring og 
kunnskapsutvikling som skjer i samfunns- og 
arbeidsliv.» 
(FINNUT)

nedslagsfelt krev nettverk og arenaer for sam-
handling i forhold til utdanningsinstitusjonar, 
kommunar og næringsliv.
 
Etablerte strukturar i det norske utdannings-
systemet har vore føresetnader for ei mål-
retta og kostnadseffektiv tilnærming. Vilkår 
for  finansiering ved studiepoengrefusjon er 
 regulert i eigen samarbeidsavtale mellom 
 Høg skolen Stord/Haugesund og Utdanning i 
Ryfylke. Ved tiltrekkeleg deltakarvolum vert 
dette eit  tilnærma nullsumspel der stats
refundert  utdanning kan leverast lokalt. Dagleg 
drift blir i liten grad ramma, og verksemdene 
får tilført kompetanseheving som både monar 
i  omstillingsarbeidet og skaper grunnlag for å 
etablere kultur for utdanning.

Næraste fylkeskommunale samarbeidspartar har 
vore Fagskolen Rogaland ved Stavanger Offshore 
Tekniske skole for teknisk fagskole, Rogaland 
Kurs og Kompetansesenter for fagskole helse og 
forkurs ingeniør og Møllehagen skolesenter for 
helse og skolerelaterte kurs og kompetansetilbod.

FORSKING
Med overordna målsetting om å auke 
 utdanningsnivået i Ryfylke, er det viktig 
å   kontrollere både tilnærming, framdrifts
prosess, organisering av arbeidet og effektar av 
 utdanningstiltak. 

Det internasjonalt baserte forskingsprosjektet 
Skills Real (2014-2017) med støtte frå Norges 
Forskningsråd, skal søke å finne fram til  korleis 
ein best kan løyse ut det store lærings og 
 kompetansepotensialet blant vaksne menneske 
for å utvikle og auke arbeidskrafta.

Utvikling av Utdanning i Ryfylke ved ein 
 regional modell for Livslang læring, har skjedd 
ved utprøving og gradvis innpassing av system.  
Å gjere utdanning til drivar av samfunns-
utvikling i Ryfylke er ein omfattande prosess 
med mange involverte.

”Livslang læring er et viktig prinsipp i norsk 
 utdanningspolitikk. Målet er at alle skal ha 
mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og 
 utvikle evnene sine gjennom hele livet. Livslang 
 læring bidrar til å øke den enkeltes livs kvalitet, 
og gir større verdiskapning og fleksibilitet i 
 arbeidslivet.” 
(Kunnskapsdepartementet, Regjeringen.no)

Den jamnt aukande utdanningsaktiviteten har 
kome til under samarbeidsfana. Slike prosessar 
er både signal og retning for å skape meir til 
felles nytte. Skreddarsydde utdanningstilbod 
forma og levert lokalt, har stadig vunne terreng. 
Ryfylkestudentane har etterspurt meir.

Vegen fram til gjennomført utdanningstiltak 
kan skisserast slik:
• kartlegging av behov for kompetanseheving
• presisering med innretting av  
 utdanningstiltak
• forming av leveranse m.o.t. mål, krav,  
 omfang og undervisingsformer
• skreddarsaum i samarbeid med leverandør
• stimulerande tiltak for å rekruttere  
 studentar, jfr. Partnarskapsavtale
• tilrettelegging for gjennomføring der  
 folk bur
• evaluering av prosess og resultat

Forming av utdanningstiltak med regionalt 

6.  
Arbeid og framdrift

UiR – samhandling og nettverk

Næringsliv
Vekstselskap

Næringshagar

Regionalt
kompetansesenter

HSH
Fagskolen 
Rogaland

SOTS
Møllehagen

RKK
Andre

Utdanningstiltak

Kommunar
Nettverk Helse

Nettverk Oppvekst
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Historisk utvikling 
Kompetanse

For detaljerte resultat vert det vist til  presentasjon i appendix.

Nasjonal rangering (1 er best og 430 dårligst)

7.  
Resultat

Registrerte effektar:

• tilført moment til naudsynt  
 omstillingsarbeid
• bidratt til positive utviklingstrekk for  
 næringslivet
• kome i møte nye kompetansekrav i offentleg  
 verksemd
• etablert dei vidaregåande skolane som  
 møteplasser og nav i lokalsamfunna

Figuren på neste side er baserte på tal henta frå 
NHO sitt næringsbarometer.

Sauda og Suldal  kommunar har historisk hatt 
flest deltakarar ved medverknad i prosjektet 
Skreddarsydd Utdanning (2009-2012)  og seinare 
Utdanning i Ryfylke.

Basert på årleg utdanningsaktivitet, har 
485  personar gjennomført utdanning på 
 høgskolenivå tilsvarande totalt 5280 studiepoeng 
i prosjektperioden. Stipulert produksjon i 2015 er 
medrekna.

Målretta utdanningstiltak:

• Prosjektleiing  
 10 studiepoeng
 Tinga av Eramet Norway Sauda for å  
 kvalifisere tilsette i forhold til mykje brukt  
 arbeidsform

• Leiing og læringskultur  
 10 studiepoeng 
 Tinga av Sauda kommune for å styrke  
 omstillingsarbeidet og møte krav i  
 Samhandlingsreforma.

• Matematikk for lærarar i grunnskolen 1-7   
 30 studiepoeng 
 Tinga av Strand kommune for å oppgradere  
 kompetanse hos eigne tilsette og kome i møte  
 nye kompetansekrav i grunnskolen

• Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU-Y)  
 for lærarar i yrkesfaglege studieretningar  
 60 studiepoeng
 Tinga av Rogaland fylkeskommune for å  
 kvalifisere lærarar i vidaregåande skolar  
 i samsvar med vilkår for tilsetting.

Sauda

Suldal

Hjelmeland

Strand

Forsand

0
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200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012



20 21

P R O S J E K T R A P P O R T  U T D A N N I N G  I  R Y F Y L K E

for å stimulere til regional industriell utvikling, 
innovasjon og verdiskapning er fortsatt gjennom 
utdanning både som grunnutdanning og mål-
rettede etter- og videreutdanninger.  

Utdanningssystemet og arbeidslivet har over 
lang tid blitt oppfordret til et tett samarbeid 
for å øke kvaliteten og praksisnærheten i ulike 
utdanninger, og vi finner dette igjen gjennom 
“bestillinger” fra Kunnskapsdepartementet om 
opprettelse av Råd for samarbeid med arbeids-
livet (RSA), ønske om partnerskapsavtaler og 
samfunnskontrakt. 

Partnerskapet mellom Utdanning i Ryfylke og 
Høgskolen Stord/Haugesund er et slikt eksempel 
der målet er økt lokal og regional kunnskap og 
kompetanse som bidrag til innovasjon og ver-
diskaping.
(Liv Reidun Grimstvedt – rektor HSH). 

Tilnærming til og organisering av utdanning er 
ei høgaktuell problemstilling også internasjonalt. 
Stephen Downes ved National Research Council 
Canada peikar på at behovet for utdanning er 
større enn nokon gong, men at eit misforhold 
mellom den utdanninga som blir tilbydd og 
det næringslivet treng, har medført mangel på 
 kompetente arbeidstakarar.  

Det bør i større grad skapast dynamiske lærings-
miljø ved å byte ut klasseromsperspektivet til 
fordel for personleg orientert læring for å auke 
tilgong på etterspurt kompetanse. Utdanning må 
formast med presisjon for at tilført kompetanse 
skal kome til nytte i omstilling og utvikling. 
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/solutions/ 
collaborative/lpss.html

Ryfylkerådet gjorde si evaluering 4. desember 
2014. I vedtak i sak 39/14 heiter det:

1. Ryfylkerådet ved kommunar og næringsliv i  
 regionen inviterer Rogaland fylkeskommune  
 til eit partnarskap for vidareføring av  
 Utdanning i Ryfylke 

2.  Med føremål om felles nytte vil Ryfylkerådet  
 bidra i eit spleiselag som ei felles satsing  
 på opplæring, utdanning og anna  
 kompetanseheving for å utvikla regionen  
 og dei vidaregåande skulane. 

3.  Ryfylkerådet held som føresetnad at  
 Rogaland fylkeskommune dediserer ressursar  
 til oppgåver tillagt dei vidaregåande skulane. 

I det norske utdanningssystemet er høgskolar og 
universitet pålagde ansvar om både samfunns-
kontakt og samfunnskontrakt. Hos Høgskolen 
Stord/Haugesund kjem dette til uttrykk i Strate-
gisk Plan 2012-2016 og i følgjande vurdering:
«Regjeringen Stoltenberg II la i 2009 fram 
 Stortingsmeldingen Utdanningslinja som  ”…om-
handler helheten i samfunnets kompetanse behov, 
og drøfter hvordan strategiske utfordringer i 
møte med disse skal håndteres”. 
 Regjeringen Solberg er tydelig i sin regje-
ringsplattform på at verdiskapningen skal 
stimuleres i hele landet og at det må satses på 
innovasjon, forskning og utvikling. Regjeringen 
skal ”… vektlegge en stor satsing på kunnskap 
som avgjørende for å styrke norsk konkurranse-
kraft og bygge landet for fremtiden”. 

Høyere utdanning kan ha ulike regionale roller i 
samarbeidet med industrien. Den viktigste rollen 

Aktivitetar i regi av Utdanning i Ryfylke er 
drivne fram av behov med eit sterkt brukarfokus. 
Kommunar og næringsliv er ved dette samarbei-
det tilført omdefinerte rollar.  Frå å vere passive 
tingarar, kan dei nå;
 
• påverke og styre det dei vil ha
• få utdanning og kompetanseheving levert  
 når dei vil ha det

Tradisjonell modell for etter og videreutdanning

UiRmodell

«Dytt-modell» der høgskolar og universitet dyttar ut tilbod om etter- og vidareutdanning basert på 
forventa behov i marknaden.

«Trekkmodell» der omdefinert, systematisk arbeid innanfor eit strategisk partnerskap er retning for 
å bruke kompetanse som drivar for omstilling og utvikling.

8.  
Evaluering
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 innretting og derav utan resulterande 
 kompetansegivande dokumentasjon, framstår 
likevel som ei lite både målretta og kostnads-
effektiv organisering av kompetanseheving for 
arbeidslivet.

Dette prosjektet har prøvd ut ei ny tilnærming 
til intensjonane for Livslang læring på ein 
 regional arena. Partnarskapssamarbeid har vore 
 fundament, og rik tilstrøyming av deltakarar 
føresetnaden for dei resultata som er lagde fram. 

Prosjektet har søkt å finne ein veg for å bøte på 
misforholdet mellom utdanningsnivået i Ryfylke 
og sentrale bystrok for å stimulere naudsynt om-
stilling og skape grunnlag for auka verdiskaping 
i næringslivet.

Dei første stega er tatt, mange står igjen.

Prosjektet Pilot Regional Organisering av 
 Utdanning har vore retta inn mot satsings-
området kompetanse. Føremål og målsettingar 
er tufta på politiske føringar frå regjeringar og 
storting med tilpassing til fylkeskommunalt 
planverk.

Statistikk over fordeling av utdannings nivå 
i Noreg avdekkar manglar ved det norske 
 utdanningssystemet. Kompetansegivande 
 høgare utdanning når ikkje lenger enn til nabo-
laget til utdanningsinstitusjonane. Det skortar 
ikkje på politisk vilje for å jamne ut misforholdet, 
men meir på implementering av godt verktøy. 
Kommersielle tilbydarar har søkt å kompensere 
mangelen.

Kurs og konferansar med avgrensa deltakar-
volum, i mange høve utan godkjend  fagleg 

9.  
Konklusjon

Appendix
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Partnarskapsavtalen
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