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• Diskusjon

Innhold



OVERORDNA MÅL: 

Enkeltmennesker og virksomheter har en 
kompetanse som gir et 

konkurransedyktig næringsliv,
en effektiv og god offentlig sektor,

og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. 

MÅLGRUPPE: 

Kompetansestrategien i Trøndelag har fokus på 
livslang læring. 

Den voksne befolkning og deres behov og 
muligheter for kompetanseutvikling, samt 

virksomheter og bedrifters etterspørsel 
kompetanseutvikling prioriteres spesielt. 



KOMPETANSESTRATEGI FOR TRØNDELAG SKAL BIDRA TIL AT TRØNDELAG MØTER KOMPETANSEUTFORDRINGER PÅ EN OFFENSIV MÅTE. DET VIKTIGSTE GREPET ER SYSTEMATISK

SAMARBEID GJENNOM FORPLIKTENDE PARTNERSKAP MELLOM NÆRINGSLIV, OFFENTLIG SEKTOR OG UTDANNINGSUTDANNINGSAKTØRENE.

SAMARBEID FOR KOMPETANSEUTVIKLING – KOMPETANSEFORUM TRØNDELAG

Etablere en struktur for samhandling og samskaping for oppfølging av Kompetansestrategi for Trøndelag.

Tiltak 1                 Kompetanseforum Trøndelag etableres og driftes

Dette 

betyr

Dialogforum med mål om omforent utfordrings- og målbeskrivelse, og dermed mulighet for 

samordning av virkemiddelbruk. Forpliktende avtaler mellom aktørene i Kompetanseforum 

utarbeides og følges opp. Kompetanseforum Trøndelag består av LO, NHO, NAV, Fylkesmannen i 

Trøndelag, Nord universitet, NTNU, VOFO, Trøndelag fylkeskommune. En 

kompetanseforumsstruktur for fylket utvikles.  

Hovedaktør LO, NHO, NAV, Fylkesmannen i Trøndelag, Nord universitet, NTNU, VOFO, KS og Trøndelag 

fylkeskommune. 

[1] Kompetanseforumsstruktur = faste arenaer for dialog og avtaler for samhandling / partnerskapsarbeid innen kompetansefeltet i Trøndelag Strukturen består av Kompetanseforum Trøndelag på fylkesnivå, regionale 
kompetansefora i regionene og kontakt mellom arbeids og næringsliv på bransjenivå/virksomhetsnivå – se mandat
Forslag til mandat for regionale kompetanseforum utarbeides i samarbeid med regionene.

Tiltak 2                 Regionale kompetansefora etableres der det ikke finnes fra før
Dette 

betyr

Utvikle regionale dialogarenaer. Forslag til mandat for regionale kompetanseforum utarbeides i 

samarbeid med regionene.

Tiltak 3                 Etablere kontaktpunkter mellom arbeids- og næringsliv og regionale partnerskap           

for kompetanseutvikling

Dette 

betyr

Sikre dialog og innspill innen kompetansefeltet med alle bransjer. Se skisse for arbeids- og 

næringslivskontakt.

Hovedaktør Kompetanseforum, arbeids- og næringsliv



KOMPETANSEFORUM TRØNDELAG 
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Kompetanseforum Trøndelag

• mandat, møteinnkallinger, referat

Kompetanseforum 
Trøndelag

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/strategier-og-planer/kompetansestrategi/kompetanseforum/


Regionale kompetansefora

Regionale kompetanseforum skal  
• Ha oversikt over regionens 

arbeids- og 
utdanningssmarked

• Fange opp lokale 
kompetansebehov og bidra til 
relevante utdanningstilbud

• Dele gode prosjekt/«beste 
praksis»  

• Bidra til helhetlig 
karriereveiledning

• Bidra til flere læreplasser og 
lærebedrifter

• Gi innspill til Kompetanseforum 
Trøndelag



BIO Trøndelag 2020

Status «Bedriftsintern opplæring» 



• Ordning som bidrar til kompetansetiltak i næringslivet. 
Overført 01.01.2020 til fylkeskommunene. 

• Ordningen er styrket i regjeringens krisepakker for 
næringslivet ifm. korona-utbruddet. (1 av 10 tiltak)

• TRFK forvalter kr 23,2 millioner (derav 9,2 mill fra 
starten) i BIO-midler for 2020.

• Bredt regionalt nærings- og kompetansepartnerskap står 
bak

Om BIO Trøndelag 2020



• økt kompetanseheving for å hindre 
utestengning fra arbeidslivet og motvirke 
uheldige konsekvenser som følge av 
koronasituasjonen. 

• Ordningen er permanent, men 
retningslinjene er tilpasset dagens 
situasjon og kan endres.

FORMÅL



• Store og små bedrifter og 
enkeltpersonsforetak med 
omstillingsbehov og mulighet for videre 
utvikling gjennom kompetansetiltak.

• I 2020 prioriteres bedrifter 
innen satsingsområdene innenfor 
verdiskapingsstrategien som er 
spesielt rammet av koronasituasjonen.
• Opplevelsesnæringer (reiseliv, 

kulturnæringer og småskalamatprodusenter)
• Bio- og sirkulærøkonomi
• Smarte samfunn
• Havrommet

• Strategi for innovasjon og 
verdiskaping

FOR HVEM?

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/b91afe6250b342e9b2d73dc270993796/vedtatte-versjon-14.12.2017-strategi-for-innovasjon-og-verdiskaping-for-trondelag-til-nett.pdf


• Støtte til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av 
egne ansatte og personer i enkeltpersonsforetak. Eks 
eksterne kostnader som kursavgift og deltakerkostnader 
knyttet til opplæringstiltaket.

• Fagområder som prioriteres er digital kompetanseheving 
og markedskompetanse. + bedriftsledelse, 
forretningsmodellering og språkkunnskaper +++

• Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens 
omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre 
utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er 
sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre 
planen.  

FOR HVA?



BIO1, BIO2 og 
Kompetansetiltak for store bedrifter: 

Enkeltpersonsforetak og små bedrifter ( inntil 50 ansatte)

•Ingen søknadsfrist, fortløpende

•Eksterne kostnader, lønnskostnader

•Inntil 300 000,- pr bedrift

Mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte)

•Søknadsfrist 1.juni og 1. oktober 2020, Fortløpende behandling

•Deltakerkostnader og kursavgifter

•Inntil 600 000,- pr bedrift

Store bedrifter- mer omfattende kompetansetiltak (over 250 
ansatte)

•Interesserte gir beskjed snarest til TRFK

•Støtte til kompetansetiltak relatert til omstillinger

Etter rev. retningslinjer pr 29.05.20 / www.trfk.no/bio

http://www.trfk.no/bio


BIO 1

166 innsendte 
søknader 

Totalt omsøkt 30,4 
mill.kr

162 behandlede 
søknader 

100 bedrifter har fått 
innvilget støtte, totalt 

på kr 14,2 mill kr

BIO 2

11 innsendte søknader 
Totalt omsøkt 4,3 

mill.kr

6 behandlet, totalt 
bevilget kr 0,9 mill.kr

Kompetansetiltak 
for store bedrifter

5 bedrifter har vist 
interesse 

2 bedrifter er vi i 
prosess om 

kompetansetiltak

Status BIO Trøndelag

Kilde: www.regionalforvaltning.no pr 01.09. kl 08.00

http://www.regionalforvaltning.no/


Flere er allerede i gang med kompetansetiltak

Skjermdump fra 1.samling teamsmøte Værnesregionen/AUK, 18.05.2020



– BIO-midlene var viktige for 

oss, men også for den lille 

lokale bedriften som hjalp oss. 

Vi var flere som mistet alle 

oppdrag over natta, så dette 

ble en vinn-vinn-situasjon for to 

bedrifter!

- Gøran Bolme, daglig leder i reiselivsbedriften 

iTrollheimen i Rindal. 

Mer om BIO: www.trfk.no/bio

http://www.trfk.no/bio


Spørsmål om ordningen: 

Ta gjerne kontakt med nærmeste innovasjons-
selskap, næringshage, næringsklynge og 

næringsapparat i kommunene i Trøndelag. 

De har god kjennskap til søknadsordningen!

Hjemmesida - finnes mer info: www.trfk.no/bio

➢Siv Merethe Belbo, sivbe@trondelagfylke.no , 74 17 52 25 
➢Ragnhild Vist Lindberg, ragli@trondelagfylke.no, 74 17 52 12 
➢Arild Egge, arieg@trondelagfylke.no , 74 17 51 45 

http://www.trfk.no/bio
mailto:sivbe@trondelagfylke.no
mailto:ragli@trondelagfylke.no
mailto:arieg@trondelagfylke.no


• Fylkeskommunal ordning som kobles tett mot ordinære 
regionale virkemidler og kompetansearbeidet

• Formålet og prioriteringer av målgruppene med BIO-
ordningen i 2021 er ikke avklart.

Veien videre - 2021



Kompetansepilot Trøndelag

Program, prosjekt og læringsarena



Distrikts-meldingen: 
Kompetansepiloter

Utfordringer:
• å få tak i riktig kompetanse i 

distriktene. 
• å tilby god etter- og videreutdanning i 

små virksomheter

Tilgang på kompetent arbeidskraft er en 
forutsetning for vekst og verdiskaping i 
hele landet. 





mål med kompetansepiloter

• Identifisere og mobilisere 
virksomheters behov for 
kompetansehevende tiltak

• Koble og tilrettelegge for et tilpasset 
etter- og videreutdanningstilbud

• Utvikle og prøve ut nye måter og 
modeller for å nå disse målene

• Styrke fylkeskommunens strategiske 
rolle og ansvar for regional 
kompetansepolitikk



Målgruppen er offentlige og private virksomheter, med særlig vekt 
på små bedrifter /virksomheter i Distrikts-Norge.

Det enkelte prosjekt skal rettes mot en eller flere av følgende:
• Delregion(er) innad i et fylke med overvekt av distriktskommuner 

på SSBs sentralitetsnivå 5 og 6.
• En klynge, verdikjede eller bransje med overvekt av virksomheter i 

sone 5 og 6, som ikke nødvendigvis har en sammenhengende 
geografi.

• Områder med særegne utfordringer, som regioner med små 
arbeidsmarkeder, lavt utdanningsnivå, lang avstand til studiested, 
og/eller stor mismatch mellom tilbud og etterspørsel.

Målgruppe

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/sentralitetsindeksen.oppdatering-med-2020-kommuner


Pilotene bør romme ulike funksjoner som: 

• Motorer, - pådrivere for kompetansevikling og utdanning

• Meglere, - behovsavklaring, tilrettelegging og kopling av 
tilbydere og etterspørrere

• Møteplasser, - etablering og utvikling og 
studiesteder/samlingssteder, digitale studietilbud/møteplasser 
med nødvendig infrastruktur og arenaer for læring og 
kompetanseutvikling

Kompetansepiloter: Aktiviteter



Prosjekteier

Trøndelag fylkeskommune

Styringsgruppe

Kompetanseforum Trøndelag? 

(evt. arbeidsutvalg)

Namdal Trøndelag sør Fosen

Prosjektgruppe
Næring, Gleny Foslie

Kommunal, Mari Grut

Kompetanse/ utdanning, Lisbeth Pedersen (pl)

Ressursgruppe
Torkild Svorkmo-Lundberg rep. Rektoene vgs

Odd Inge Strandheim rektor hyu

Brit Flatås, Karrieresenteret i Trøndelag

Prosjektorganisasjon



• Kompetanseforum + næringspartnerskap 15.09.20

• Politisk behandling:
• HU næring 23.09
• HU utdanning 23.09 
• Fylkesutvalg 29.09

• Politisk behandling og forankring i regionene

• Søknadsfrist 1. oktober 2020 (se retningslinjer )

• Prosjektstart før jul? 

• Prosjektperiode 2020 – 2022 (+ 2023)

Framdriftsplan

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/db684be8a78849fa9ab42d43139dae04/retningslinjer-for-kompetansepiloter-20201177881.pdf


trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


