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Grunnfinansiering av utdanningssentrene 
 
Norske Utdanningssentre har som dere vet og som flere av dere har deltatt på, jobbet intensivt mot 
nasjonale myndigheter i form av bl.a. møter med sentrale politikere i kunnskaps – og 
næringskomiteene. I løpet av 2020 har vi også deltatt og gitt innspill på høringer på ulike utredninger 
og meldinger tilknyttet utdanning og kompetanseutvikling i distriktene.  
Det er mange positive prosesser og signaler som kommer fra myndighetene nå. Fokuset på fleksible 
og desentrale utdanninger er større enn noen gang, og utdanningssentrene sin rolle er ytterlige 
aktualisert. Det er mye som tyder på at vi snart «får en plass» i utdanningssystemet og at en 
grunnfinansiering kommer. 
 

Pandemi 

Pandemien viser at studenter trenger møteplasser og oppfølging på andre måter enn gjennom det 

digitale. Uten at noen har en samlet oversikt virker det ganske klart at frafallet har økt  

og resultatene har blitt svakere under pandemien. I tillegg har isolasjon og liten omgang med andre 

virket negativt inn på den psykiske helsen. Dette viser at digitale utdanninger som kan tas hjemme i 

sofakroken ikke er svaret på nasjonens udekkede kompetansebehov. UH-sektorene sine studiesteder 

trengs og må suppleres med et nettverk av utdanningssentre. 

 
Registrering av utdanningssentrene og deres aktiviteter 

DIKU har satt i gang et arbeid med å registrere utdanningssentrene og deres aktiviteter i 
landet.  De har sendt ut en spørreundersøkelse. Her er det viktig at alle svarer. Unøyaktige 
svar er bedre enn ingen svar. Det er viktig å få registrert alle aktiviteter, eks. ulike typer 
utdanninger, fagskoletilbud, kurs (formelle/uformelle), osv. Vi oppfordrer også å bruke 
kommentarfeltene i undersøkelsen flittig. Beskrivelser dere kommer med vil bidra til å gi et 
mer helhetlig bilde. Har du ikke mottatt undersøkelsen kan du ta kontakt med Therese H. 
Røst <therese.rost@diku.no> i DIKU. 
 
Tilgjengelige utdanningstilbud 
NU jobber med å samle tilbud, men enn så lenge er en nasjonal portal ikke på plass. Det er mange 

utdanninger tilgjengelige der ute som kan koordineres og tilrettelegges på utdanningssentrene, 
skape aktivitet og synliggjøre utdanningssentrenes mange roller.  Her er en liste med lenker 
til aktuelle tilbud som det kan legges til rette for på ditt utdanningssenter: 
 

1. Kompetanse Norge - Bransjeprogrammene 
KOMPETANSE NORGE (KN) har, sammen med partene i arbeidslivet, koordinert regjeringens satsing 
på tilbud til ansatte, permitterte og arbeidsledige i landet, og har etablert 10 ulike 
bransjeprogrammer, jfr. https://www.kompetansenorge.no/bransjeprogram-med-studie--og-
opplaringstilbud/.  Tilbudene er på høyskole (2,5 -15 stp), fagskole – eller videregående nivå, - og en 
god del uformelle kurs, - og de er gratis!  
PS. Det er ikke snakk om å søke midler, men å melde seg på et tilbud.  Jeg har vært inne på noen av 
programmene, ganske mange tilbud.  Fagskolen i Vestfold og Telemark leverer eks. mange 
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kurs/moduler innen Elektroinstallasjon- og automatiseringsbransjen. I kontakt med fagskolen 
åpner de for muligheten for å etablere et eksternt virtuelt klasserom dersom flere 
utdanningssentre ønsker å kjøre et felles opplegg, hel – eller delkursopplegg.  
Lokale NAV-kontorer, næringsforeninger, direktekontakt med bedrifter, og lignende, vil nok  
kunne gi informasjon om berørte bedrifter, ansatte, osv.  
Har også kontaktet KN med diverse spørsmål, - og en trenger ikke være arbeidsledig eller 
permittert for å delta på tilbudene. Tenker dette er en kjempemulighet for sentrene til å 
kunne tilby gratis utdanninger og kurs.  
 
2. Utdanning.no 
Søker en på nettbaserte utdanninger her kommer det et vell av tilbud, ulike fagfelt og nivåer.  
Noen av bransjeprogrammenes tilbud er også lagt inn her.  Oversikten her er ikke komplett, 
dvs. det er ikke alle tilbyderne som legger inn sine nettbaserte tilbud. Det anbefales derfor å 
søke på aktuelle websider, eks. UiT (Universitetet i Tromsø) som har flere nettbaserte tilbud,  
https://uit.no/utdanning/emner?ar=2020&semester=H&sted=200719,201568.  
Studiesenteret i Midt Troms har tilbud fra UiT, kanskje lurt å snakke med Vidar Gunnberg.  
Vår gamle leverandør over mange år, Høgskolen i Innlandet, annonserer fortsatt sine studier  
med studiested Studiesenteret.no, men de har sikkert mange andre tilbud.  
 
3. Studieforbundene 
Studieforbundene har jobbet mye med å digitalisere /nettbasere sine tilbud i disse coronatider.  Det 
er imidlertid litt arbeidskrevende å finne de nettbaserte tilbudene blant alle medlems-
organisasjonene (over 500).  Studieforbundene har også noen kriterier ift antall deltakere pr. tilbud. 
Jeg har vært i kontakt med VOFO (studieforbundenes interesseorganisasjon) og stilt spørsmål vedr.  
tilgang til søkefunksjon for å få oversikt over hvem tilbyr hva av nettbaserte tilbud og om det er mulig 
å kjøre kurs på tvers av “grensene” for å opprettholde antall kursdeltakere pr. kurs. De måtte sjekke 
ut mine spørsmål. 
Link til VOFO s medlemsorganisasjoner finner dere her http://vofo.no/om-vofo/studieforbund/. Flere 
av forbundene har bl.a. fagskole, noen også høyere utdanning. 
 
4. Klimavennlig Kompetanse 
Går ut fra at denne leverandøren av uformelle kurs er godt kjent for de fleste av dere, jfr. 
www.klimavennligkompetanse.no.  
 
5. Alle de andre leverandørene 
Det finnes i tillegg et hav av nettbaserte tilbud, private, halvoffentlige og offentlige tilbydere av 
nettbaserte tilbud.  
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