
Norske Utdanningssentres 
 Interesseorganisasjon 

Visjon
Gi hele landets befolkning lik mulighet til å
ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon 
og økonomi. 
 
NORSKE UTDANNINGS SENTRE JOBBER FOR 

• bedre rammevilkår for lokale utdanningssentre

• utdanningssentrene skal bli en del av det norsk 
utdanningssystemet 

• felles standard for kvalitet 

• øke tilbudet av fleksible (digitale) utdanninger

• bidra til samarbeid og nettverksbygging, lokalt, 
regionalt og nasjonalt

• høringsinstans for fleksibel utdanning

Vil du være med å støtte arbeidet vårt?

Meld din kommune/ditt utdanningssenter  inn som 
medlem i NORSKE UTDANNINGSSENTRE og bli en 
aktiv deltaker i kompetanseutviklingen i landet.

Kommuner og fylker med tilknytning til 
lokale utdanningssentre pr. 01.01.2019:

Fylke Ant. kommuner Ant. innbyggere
Aust-Agder 4 7 012
Buskerud 6 19 961
Finnmark 3 20 335
Hedmark 12 65 476
Hordaland 4 30 215
Møre og Romsdal 3 16 716
Nordland 18 81 015
Oppland 24 173 353
Rogaland 4 22 946
Sør-Trøndelag 11 51 649
Telemark 2 17 037
Troms 10 31 671
Vest-Agder 6 35 091
Vestfold 1 43 867
Østfold 2 46 234

Totalt antall fylker           15           
Totalt antall kommuner        110
Totalt antall innbyggere 662 578

Ønsker du å etablere et utdanningssenter i din 
kommune/region?
Ta kontakt med oss, vi bistår og hjelper deg

www.norskeutdanningssentre.nowww.norskeutdanningssentre.nowww.norskeutdanningssentre.no



Lokale studietilbud er 
viktig 
Muligheter for lokale studietilbud 
blir stadig viktigere for kommuner 
for å sikre:

• Økt rekruttering

• Nyetableringer

• Konkurransedyktig næringsliv

• Gode offentlige tjenester

• Innbyggernes bolyst

Sats på egne innbyggere
Etterspørselen etter kompetent 
arbeidskraft er stor, men det er kun 
de største byene som får rekruttert 
nok utenfra. Vi andre må satse på 
opplæring av egne innbyggere. 

I dag må innbyggerne i de fleste 
kommuner reise på langvarige 

studieopphold for å få ønsket 
kompetanseheving. For mange er 
dette ikke aktuelt fordi:

• De ikke kan eller vil være borte i
lange perioder

• Det er en stor kostnad forbundet
med dette

For arbeidsgivere fører det i tillegg til:

• Permisjoner og stort fravær i
utdanningsperioden

• Store kostnader

Gjennom en satsing på lokale 
studietilbud unngår man disse 
problemene og satser i stedet på 
egne innbyggere. Dette gir en mer 
stabil arbeidsstyrke, mer målrettet 
kompetanseheving og sikrer i større 
grad at kommunen besitter riktig 
kompetanse.

Vi må satse på lokale 
utdanningssentre 
Et fullverdig utdanningstilbud 
lokalt kan oppnås gjennom lokale 
utdanningssentre, men potensialet 
blir ikke utnyttet. Ingen statlig 
finansiering, og ingen formell plass 
i det norske utdanningssystemet, 
gir problemer med å tilby alle 
etterspurte studieopplegg av god 
kvalitet. 

Små endringer i rammebetingelsene 
vil ha enorm betydning for alle de 
kommunene som ønsker å satse på 
lokale utdanningssentra. Det vil være 
en utdanningsrevolusjon for de fleste 
av landets kommuner.

Felles innsats er 
avgjørende 
En felles innsats er avgjørende for å 
få endret rammebetingelsene

NORSKE UTDANNINGSSENTRE er en 
nystartet organisasjon som skal 
samordne arbeidet. Organisasjonen 
er eid av medlemskommunene og jo 
flere medlemmer dess større 
innflytelse har organisasjonen. 

For en liten medlemsavgift kan din 
kommune bidra til å sikre nødvendig 
legitimitet for dette arbeidet.

Hva er et utdanningssenter?

MØTESTED - fysisk møtested for mennesker som 
tar utdanning 

MEGLER - utdanningsmeglere, forhandler fram 
ulike utdanningstilbud

MOTOR - i lokal og regional  kompetanseutvikling
 
• kunnskap om lokalt/regionalt næringsliv 
• kunnskap om utdanning - og 

 utdannings muligheter
• bestillerkompetanse 
• kontaktpunkt for etterspørrere og  

tilbydere av utdanning

Hva tilbyr utdanningssentrene?

• høyere utdanning 
• fagskoleutdanning
• videregående opplæring
• formelle/uformelle kurs
• kompetansekartlegging (offentlig  

og privat sektor)
• karriereveiledning
• innpassing og godkjenning av utdanning
• veiledning og oppfølging av studenter
• markedsføring
• rekruttering
• tilpasset lokale/regionale behov

Fordeler for kommunene

• skaper miljø for læring 
• tilpasset lokale/regionale behov
• koordinering av utdanningsbehov,  

offentlig og privat virksomhet
• flere tar utdanning (ps! kvinner)
• studentene blir i lokalmiljøet
• konkurransedyktig næringsliv
• gode offentlige tjenester
• redusert fravær 
• redusert  vikarbehov
• økt attraktivitet og bolyst
• utvikling og samfunnsengasjement  
• miljøvennlig
• lavere kostnad

Fordeler for studentene

• lokalt tilbud
• lokal eksamen
• kan ta utdanning ved siden av jobb,   

familie og fritid
• slipper å reise
• kan planlegge sitt utdanningsløp over tid
• flere inspireres til å ta utdanning
• være del av et lærings - og studiemiljø med felles 

forelesninger, gruppearbeid, leseplass, etc
• lavere kostnad

Fordeler for utdanningstilbyderne

• økt antall studenter
• tilpasset lokale/regionale behov
• økt gjennomføringsgrad (=bevisste studenter)
• mindre behov for kartlegging 
• mindre behov for markedsføring
• mindre behov for praktisk veiledning og 

 oppfølging av studentene   
• økt fokus på undervisning
• økt fokus på faglig oppfølging av studentene
• økt kunnskap om behov = nye tilbud?
• kontaktpunkt i kommune/region
• lavere kostnad

Fordeler for sentrale myndigheter

• nasjonalt distribusjonsnett (digitalt)
• livslang læring (utdanning) til hele befolkningen 
• opprettholde høyt utdanningsnivå i hele landet
• økt vekst og utvikling i hele landet
• optimisme og attraktivitet i hele landet
• miljøvennlig 
• kostnadseffektivt 

EN VINN-VINN-SITUASJON FOR ALLE PARTENE


