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2 Innledning
Denne rapporten gir et øyeblikksbilde på bransjeprogrammet basert på
innrapporteringer fra 2020 og 2021 per juni 20221..
Bransjeprogrammene er opprettet for å øke deltagelse i kompetanseutvikling i
utvalgte bransjer. Bransjene er ulike, og har hatt ulike målsetninger for hva de
ønsker å oppnå med kompetansetilbudene. Dette reflekteres også i det denne
rapporten viser, med ulikt volum både i antall deltagere og kompetansetilbud.
Covid-19 har hatt stor betydning for bransjeprogrammet både i 2020 og 2021. Det
kom egne midler tiltenkt kompetanseutvikling som et svar på at mange ble
permitterte og ledige i flere bransjer, og dermed hadde mer tid til å ta etter- og
videreutdanning. Spesielt i reiselivsnæringen har dette vært et program som har
nådd mange. Dette er bransjen som har fått flest midler totalt i disse årene, og
som har hatt høyest kursvolum.
Det har vært tre ulike rapporteringsverktøy for tilsagn gitt i 2020 og 2021. Dette
betyr at vi har ulik informasjon fra de forskjellige kursene, og at vi kan si mer om
tilsagn gitt i 2021 enn i 2020. Dette gjør også at det blir knyttet noe usikkerhet til
tallene som blir presentert i denne rapporten, fordi lignende spørsmål kan ha blitt
stilt på andre måter. Noe data kan også ha gått tapt i forsøket med å sy sammen
informasjon fra flere kilder.
Rapporten er delt inn i to hovedkapitler. I kapittelet 3 Om bransjeprogrammet,
presenteres overordnet statistikk om de innrapporterte kompetansetilbudene. Det
presenteres informasjon om antall kurs, tildelte midler, deltagerplasser, fullførte
deltagere, lengde på tilbudene og antall ledige og permitterte som deltok på
kompetansetilbudene.
I det neste kapitlet, 4 Om gjennomførte kompetansetilbud, presenteres
gjennomføringsgrad, hindringer og utfordringer for gjennomføring og metoder for
markedsføring. Kapittelet avsluttes med en kort oppsummering av det som er
kommet frem av tilsagn gitt i 2020.
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3 Om bransjeprogrammet
Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er en tilskuddsordning under
Kunnskapsdepartementets Kompetanseprogram. Tilskuddsordningen skal bidra til
at de bransjene som til enhver tid inngår i bransjeprogrammet får tilgang på
relevant kompetanse, samt at ansatte, permitterte og ledige i de respektive
bransjene får tilgang til, og anskaffer nødvendig kompetanse. Dette medfører at
de er bedre rustet til å mestre omstillinger og kan bli stående i arbeid.
Kapitlene under tar for seg ulike data hentet fra tilbydernes rapporteringer av
kompetansetilbud i bransjeprogrammene fra 2020 og 2021. Det er basert på
ferdigrapporterte kompetansetilbud som ble gitt tilsagn i 2020 og 2021. Fordi det
kun er de ferdigrapporterte kompetansetilbudene som er inkludert, vil det ikke gi et
komplett bilde av alle tilsagn gitt i 2020 og 2021. Mange av tilbudene i
bransjeprogrammene får tilsagn ett eller to år før rapporteringsfrist. Dette skyldes
at det tar tid å utvikle og gjennomføre tilbud.

3.1 Antall kompetansetilbud per bransjeprogram og totalt
Figur 1 viser antall kompetansetilbud som er gjennomført per bransjeprogram.

Figur 1 - Antall kurs som er gjennomført per bransjeprogram i 2020 og 2021
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Totalt var det gjennomført 509 ulike kompetansetilbud i løpet av 2020 og 2021.
Tallene baserer seg på de kompetansetilbudene som er ferdig innrapportert og
utgjør grunnlaget for denne rapporten.
Fra 2020-tallene har noen tilbydere rapportert flere gjennomføringer av samme
kurset i samme rapport. Dette gjelder spesielt detalj- og faghandel samt
reiselivsnæringen, der det ble gitt store rammetilskudd. Dette fører til at de reelle
tallene på antall kurs per bransje er høyere enn hva som kommer frem av Figur 1.

3.2 Penger tildelt per bransjeprogram og totalt
Tabell 1 viser hvor mye som ble tildelt per bransje i 2020 og 2021, i tillegg til totalt. I
tillegg viser den siste kolonnen, Grunnlag i rapporten, hvor mye som er med på å
danne kunnskapsgrunnlaget i denne rapporten. Som tidligere nevnt er
kunnskapsgrunnlaget her kun ferdig gjennomførte og rapporterte
kompetansetilbud. Avviket mellom totalsummen og grunnlaget i rapporten er kurs
som enten pågår, som ikke er gjennomført ennå eller som derfor ennå ikke har
hatt rapporteringsfrist. Noen tilbydere har også hatt mindre forbruk enn omsøkt
beløp.

Tabell 1 – Tildelt per bransje og grunnlag for rapporten i kroner

Bransje

Tildelt 2020

Tildelt 2021

Tildelt totalt Grunnlag i
(2020+2021) rapporten

Anleggsbransjen

11 474 470

13 227 850

24 702 320

11 150 720

Detalj- og faghandel

9 067 825

18 493 483

27 561 308 20 748 790

Elektro-, automasjon-,

21 528 204

18 846 533

40 374 737

15 530 879

5 155 650

9 451 900

14 607 550

3 332 996

Helse- og omsorgssektoren

16 018 400

31 249 645

47 268 045

10 948 650

Industri- og byggenæringen

25 834 655

16 418 677

42 253 332

15 043 399

20 149 865

20 149 865

3 790 998

20 425 033

18 197 344

38 622 377

21 326 854

18 991 819

20 924 859

39 916 678 24 069 680

27 609 111

33 300 705

60 909 816

35 106 164

156 105 167

200 260 861

356 366 028

161 049 130

fornybar- og kraftnæringen
Frisørbransjen

Maritim næring
Mat- og drikkevareindustrien
Olje-, gass- og
leverandørindustrien
Reiselivsnæringen
Sum totalt

Forskjellene mellom bransjene viser blant annet deres størrelser, hvilke
kompetansebehov de har hatt, hvilket utdanningsnivå behovene har vært på, og i
hvor stor grad bransjen har vært påvirket av pandemisituasjonen. Spesielt
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reiselivsnæringen ble sterkt påvirket av pandemisituasjonen. Industri- og
byggenæringen, samt kommunal helse- og omsorgssektor var de to første
bransjeprogrammene og ble opprettet før Covid 19-pandemien. Disse har lagt
vekt på å utvikle nye kompetansetilbud.

3.3 Antall deltagerplasser i bransjeprogrammene
I de innrapporterte kursene har det vært kapasitet til å ta imot over 35.000
deltagere. Det er viktig å se det totale antallet deltagerplasser for hvert
bransjeprogram i sammenheng med antall kurs per bransje (n i tabellen).
Frisørbransjen har flest deltagerplasser, men det skyldes ett kurs med 9200
plasser, som kan avleses i min-max-kolonnen.

Tabell 2 viser antall deltagerplasser, totalt og gjennomsnittlig per
kompetansetilbud etter bransje. Min-max-kolonnen viser variasjonen; kurset med
færrest plasser og kurset med flest. Deltagerplasser er det antallet deltagere
tilbyder mener de kan tilby med et bestemt tilskuddsbeløp ved søknadstidspunkt.

Tabell 2 – Antall deltagerplasser i bransjeprogrammene, gjennomsnitt og minimum/maksimum

Bransje

Totalt

Gjennomsnitt

Min, Max

Anleggsbransjen (n=27)

1288

47,7

15, 211

Detalj- og faghandel (n=72)

3079

40*

15, 100

Elektro-, automasjon-, fornybar- og

1705

29,9

12, 85

9983

384**

12, 9220

Helse- og omsorgssektoren (n=9)

360

40

20, 90

Industri- og byggenæringen (n=18)

658

36,6

20, 120

Maritim næring (n=14)

327

23,4

12, 50

Mat- og drikkevareindustrien (n=88)

8047

107,2

15, 1600

Olje-, gass- og leverandørindustrien (n=55)

2047

37,9

12, 100

6151

43,3*

15, 100

35 067

69,6

kraftnæringen (n=57)
Frisørbransjen (n=26)

Reiselivsnæringen (n=142)
Sum totalt (n=509)

* I bransjeprogram for reiselivsnæringen og for detalj- og faghandel har flere
gjennomføringer av samme kurs blitt rapportert samlet. Dette fører til et høyere
rapportert gjennomsnitt enn det reelle gjennomsnittet
** I bransjeprogram for frisørnæringen påvirker ett kurs med ett høyt antall deltakere
gjennomsnittet, utelukker vi dette kurset, så er gjennomsnittet 30,5 deltakere.

Figur 2 viser medianen for antall deltagerplasser per kompetansetilbud. Mat- og
drikkevareindustrien er bransjen med flest deltagerplasser per tilbud, og vi ser
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samtidig at medianverdien er tilnærmet lik gjennomsnittsverdien i tabellen over.
Vi kan derfor si at denne bransjen gjennomgående har et høyt antall
deltagerplasser og skiller seg markant fra de andre bransjene. 30 deltagerplasser
er vanlig for tilbudene i de fleste andre bransjer.

Figur 2 – Median deltagerplasser per kurs

3.4 Deltagelse i bransjeprogrammet
I Figur 3 ser vi en oversikt over det totale antallet deltagerplasser, med påmeldte
deltagere og deltagere som har fullført kursene i samtlige bransjeprogram.
Det er stor variasjon i de ulike bransjeprogrammene. Dette kommer blant annet av
ulik alder på bransjeprogrammene og hvilke typer kurs som er blitt tilbudt.
Spennet i kompetansetilbudene er stort, og det er blitt tilbudt alt fra korte elæringsmoduler om smittevern til lengre kurstilbud på opptil 30 studiepoeng.
Naturlig nok vil disse tilbudene møte ulike målgrupper.
Til kursene som danner grunnlaget for denne rapporten, er det tildelt penger til
35 067 deltagerplasser. Til disse plassene var det totalt 33 885 påmeldte
deltagere, og 25 635 fullførte. Dette tyder på at mange som har begynt på
kompetansetilbud i bransjeprogrammene har fullført, og har fått
kompetansepåfyll.
I industri- og byggenæringen har bransjeprogrammet fra 2021 kun finansiert
utvikling og første gangs gjennomføring av kompetansetilbudene på fagskolenivå,
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mens videre drift av disse tilbudene er blitt finansiert gjennom Industrifagskolen2.
Aktiviteten i bransjen er derfor høyere enn det kommer frem av Figur 3.

Figur 3 – Deltagerplasser, påmeldte og fullførte deltagere per bransjeprogram

I Figur 4 vises antall påmeldte deltagere etter utdanningsnivå i de forskjellige
bransjene.
Figuren viser at noen bransjer har hatt flere deltagere i kompetansetilbud rettet
særlig mot ett eller to utdanningsnivåer, mens andre har hatt større variasjon i
utdanningsnivå.
Kompetansetilbudene er basert på bransjenes uttalte behov, definert i samarbeid
med partene i arbeidslivet. I noen bransjer har det vært behov for å øke
kompetansen innenfor særlig ett eller to utdanningsnivåer, mens det i andre har
vært behov på flere utdanningsnivåer.

2

Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2022 - andre gangs utlysning

(hkdir.no)
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Figur 4 – Antall påmeldte deltagere per bransjeprogram, etter utdanningsnivå

I Industri- og byggenæringen har det vært et ønske fra programområdestyret for
dette bransjeprogrammet å prioritere kompetansetilbud innen høyere yrkesfaglig
utdanning. Til sammenligning ser vi en større spredning på tvers av
utdanningsnivå, iblant annet reiselivsnæringen og detalj- og faghandelen.
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Tabell 3 viser andeler påmeldte deltagere per plass, og andeler fullførte av
påmeldte.
Tabell 3 – Andel påmeldte og andel fullførte av påmeldte

Bransjeprogram

Andel påmeldt per

Andel fullført

plass*

av påmeldte**

Anleggsbransjen

1.65 (2.46)

0.72 (0.32)

Detalj- og faghandel

0.97 (1.15)

0.7 (0.24)

Elektro-, automasjon-, fornybar- og

1.01 (0.48)

0.69 (0.25)

0.69 (0.3)

0.7 (0.28)

Helse- og omsorgssektoren

0.84 (0.56)

0.77 (0.22)

Industri- og byggenæringen

0.82 (0.19)

0.84 (0.25)

1.21 (0.7)

0.72 (0.25)

0.83 (0.43)

0.65 (0.28)

kraftnæringen
Frisørbransjen

Maritim næring
Mat- og drikkevareindustrien
Olje-, gass- og leverandørindustrien
Reiselivsnæringen
Totalt
Vektet gjennomsnitt (Påmeldte)

1.24 (0.9)

0.9 (1.7)

1.03 (0.61)

0.76 (0.23)

1.02 (0.9)

0.74 (0.61)

1.27

0.76

*Andel påmeldt per plass = Hvor mange som var påmeldt pr. deltagerplass. Tallet sier
noe om rekruttering. Standardavvik vises i parentes.
**Andel fullført = Hvor mange som fullførte opplæringen av de som var påmeldt.
Standardavvik vises i parentes.

En forklaring på at noen av bransjeprogrammene jevnt over har høy andel
påmeldte per deltagerplass, kan være overbooking. Dette kan leses av kolonnen
for andel påmeldte per deltagerplass der ett bransjeprogram eksempelvis har 1,65
deltager per plass. Andre årsaker kan være målgruppen, hvilke typer tilbud som er
blitt tilbudt i bransjen med mer. I kapittel 4.1 Gjennomføringsgrad ser vi nærmere
på gjennomføringsgrad basert på ulike variabler.
I parentes ligger standardavviket. Standardavviket viser hvor langt fra
gjennomsnittet en gjennomføring ligger. Et høyt standardavvik indikerer at det er
stor spredning blant gjennomføringene. Det kan også skyldes for få observasjoner.
Andelen påmeldte per deltagerplass varierer mellom bransjeprogrammene, og
innad i de ulike bransjeprogrammene. Blant annet kan vi se at bransjeprogram for
detalj og faghandel har nesten 1 påmeldt per plass, men standardavviket på 1.15
indikerer at det er stor spredning i andelen påmeldte mellom de ulike
kompetansetilbudene.
I videre tabeller og figurer der det refereres til gjennomføringsgrad, vil vi benytte
andel fullførte av påmeldte deltagere.
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3.5 Lengde i undervisningstimer og studiepoeng på
kompetansetilbud

Figur 5 – Lengder på kurs i undervisningstimer

Figur 5 viser hvordan kursene fordeler seg basert på lengde. Det har vært klart
flest av de korteste kursene på under 50 timer, og færrest av de med over 150
timer. Blant de korteste kursene har det vært en dominans av ikke-formelle tilbud
og tilbud på universitet- og høyskolenivå, på de mellomste kursene har det vært
flest praksiskandidatkurs og på de lengste kursene har det vært flest
fagskoletilbud.
Figur 6 viser gjennomsnittlig undervisningstimer i kompetansetilbudene i hvert
enkelt bransjeprogram. Foruten tilbudene i de to opprinnelige
bransjeprogrammene for kommunal helse- og omsorgssektor og industri og
bygg, har de fleste kurs i underkant av 50 til 75 undervisningstimer. Det store
gapet opp til de to opprinnelige bransjeprogrammene skyldes i hovedsak at disse
bransjene i større grad har utviklet studiepoenggivende tilbud.
Gjennomsnittlig antall undervisningstimer for alle bransjeprogrammene er 66
timer.
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Figur 6 – Gjennomsnittlig lengde i undervisningstimer

Det er blitt gjennomført 182 studiepoenggivende kurs. Figur 7 viser at de aller fleste
av disse var på 7,5 studiepoeng eller mindre. Dette er i tråd med bransjeprogrammets visjon om korte, fleksible kompetanseutviklingstilbud, og det kan
antas at flere av disse kompetansetilbudene er moduliseringer av lengre tilbud.
Det har også vært et krav at en enkelt modul ikke kan være større enn 10
studiepoeng.

Figur 7 – Antall kurs etter studiepoeng
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3.6 Antall ledige og permitterte
Som en følge av mange permitteringer under koronapandemien, ble ledige og
permitterte en viktig målgruppe særlig for de hardest rammede bransjene.
Tabell 4 viser oversikt over innrapporterte ledige og permitterte deltagere.
Tabell 4 – Antall innrapporterte ledige og permitterte, gjennomsnittlig antall innrapporterte
ledige/permitterte per kompetansetilbud

Bransje
Anleggsbransjen

Totalt

Gjennomsnitt

Ikke svart

25

2,48

0

1037

15

4

175

3,50

7

119

5,17

3

Helse- og omsorgssektoren

2

0,25

1

Industri- og byggenæringen

91

11,50

10

Maritim næring

51

3,64

0

Mat- og drikkevareindustrien

610

7,52

7

Olje-, gass- og leverandørindustrien

532

10,4

4

Reiselivsnæringen

3952

28

1

Sum

6636

14,05

37 (7,3 %)

Detalj- og faghandel
Elektro-, automasjon-, fornybar- og
kraftnæringen
Frisørbransjen

Tall over ledige og permitterte deltagere er basert på at institusjonene har
innhentet informasjon på et tidspunkt mellom påmelding og fullføring. Denne
statusen har for flere deltagere endret seg underveis i opplæringen (som regel fra
permittert til sysselsatt). Flere tilbydere har ikke hentet inn denne informasjonen
om deltagerne, så tabellen viser kun de innrapporterte ledige og permitterte, og
tabellen er derfor ikke uttømmende.
Oversikten sier oss at kompetansetilbudene har nådd ut til relativt mange
permitterte og arbeidsledige (6636). Over halvparten av disse er ansatt i
reiselivsnæringen, mens mat- og drikkevareindustrien og olje-, gass- og
leverandørindustrien også har hatt en betydelig andel permitterte deltagere. Det
henger godt sammen med hvilke bransjer det var viktig å nå ut til som følge av
koronapandemien (og et midlertidig fall i oljebransjen). Likesom i tabellen for
deltagerplasser, er tallet for frisørbransjen i tabellen over misvisende. Det ene
kurset med 9000 deltagere i smittevern som alle i frisørbransjen måtte ta, har ikke
ført oversikt over permitterte kursdeltagere. På bakgrunn av at dette og flere andre
kurs ikke har innhentet denne informasjonen, kan det reelle antallet permitterte
deltagere være høyere.
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4 Om gjennomførte kompetansetilbud
Bransjeprogrammene er svært ulike, både i størrelser og med tanke på hvilke
behov de har for kompetanse. Noen av bransjene ble truffet sterkt av pandemien
og permitteringene som kom som konsekvenser av dette, og andre ble truffet i
mindre grad.
I underkapitlet 4.4 Gjennomføring under Covid 19-pandemien omtaler vi nærmere
resultatene fra 2020.
Fra og med 2021 har det blitt hentet inn mer detaljert informasjon om hvilke typer
kurs som har blitt tilbudt. En komplett oversikt finnes i 4.3.1 Hvordan ble kurset
gjennomført. Av de kursene som så langt har rapportert, har svært få inneholdt
fysisk tilstedeværelse for deltagerne.
Som vist i kapittel 3. Om bransjeprogrammet er det stor spredning i antall
deltagere både på tvers og internt i bransjene. Det er også stor spredning i
lengden på kursene både i studiepoeng og undervisningstimer. Noen kurs er
utviklet spesielt til bransjen, mens andre kurs er tilpasninger av allerede
eksisterende tilbud, eller eksisterende kompetansetilbud som tilbys uten endringer
i regi av bransjeprogrammet.

4.1 Gjennomføringsgrad
I de neste avsnittene undersøker vi fullføringsgraden til ulike former for
kompetansetilbud.
4.1.1

Undervisningstimer

Det er stor variasjon i antall undervisningstimer innad- og mellom
bransjeprogrammene. Noen få kurs varer kun i én time, mens de lengste har opptil
400 undervisningstimer. Tidsomfanget på kursene er blant faktorene som påvirker
gjennomføring. Figur 8 gir en indikasjon på hvor mange undervisningstimer som
gir høyest fullføringsgrad. Figuren viser tre ulike kategorier: fra 0-50, 51-150 og mer
enn 150 timer. Denne inndelingen er en skjønnsmessig vurdering, hvor opptil 50
timer ofte er korte ikke-formelle kurs, 51-150 er mellomlange tilbud som blant
annet praksiskandidatkurs og yrkesnorsk, mens over 150 undervisningstimer som
regel er formelle kurs med flere studiepoeng. Vi har ikke en klar avgrensning på
hva ‘fullføring’ innebærer, og det er ikke slik at alle deltagere som faller inn under
kategorien ‘fullført’ nødvendigvis har avlagt en eksamen. Noen deltagere har latt
være å ta eksamen og heller kun mottatt kursbevis. Forskjellene på fullført og
eksamen i studiepoenggivende kurs illustreres i Figur 10.
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Figur 8 – Andel fullførte etter lengde på kurs i undervisningstimer

Det er flest av de kursene med kortest tidsomfang, og færrest med over 150
undervisningstimer. Omtrent 0.7 (eller 7 av 10) per påmeldte deltager fullfører i
disse to kategoriene (knapt flere i kategorien med flest timer). Det ser ut til at det
er tidsintervallet mellom 51-150 timer som har høyest fullføringsgrad, med godt
over 0.8 fullførte per påmeldte deltager. Selv om kategorien med flest timer har
relativt god gjennomføring, vet vi fra den øvrige tilbakemeldingen fra
kurstilbyderne at én av årsakene til at deltagerne ikke fullfører ofte er at kursene
var for omfattende. Det kan derfor delvis være med på å forklare disse tallene.
4.1.2

Utdanningsnivå

Bransjeprogrammene favner flere opplærings- og utdanningsnivåer, fra ikkeformelle kurs til universitet og høyskole og høyere yrkesfaglig utdanning. I Figur 9
under ser vi på fullføringsgraden fordelt på de ulike nivåene.

Figur 9 – Andel fullførte etter utdanningsnivå

Det er flest ikke-formelle kurs og færrest innenfor høyere utdanning. Vi ser en
relativt høy fullføringsgrad jevnt over alle nivåene. Det er praksiskandidatkursene
(eksamensforberedende teorikurs for å ta fagbrev) som har høyest
fullføringsgrad, med nærmere 0.9 fullførte per påmeldte deltager. At universitet og
høyskoler og høyere yrkesfaglig utdanning har lavere fullføring enn andre kan ha
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en sammenheng med antall undervisningstimer som vi så over, hvor lengre
kurstilbud (som disse to nivåene ofte har) har noe lavere fullføringsgrad. Det kan
også ha sammenheng med arbeidsbyrden på formelle kurs, som gjerne er høyere
enn på ikke-formelle tilbud.
4.1.3

Studiepoenggivende kompetansetilbud

Utdanningstilbyderne har rapport på både hvorvidt deltagerne har bestått
eksamen, og om de har fullført kurset. Figur 10 viser at det rapporteres om svært
ulike tall. Hva tilbyderne legger i de ulike kategoriene er noe uvisst.

Figur 10 – Andel deltagere som har bestått eksamen sammenlignet med andel fullførte på
studiepoenggivende kurs

Figuren viser gjennomføring etter lengden på kurset målt i studiepoeng. Det er
høyere gjennomføring både i eksamen og fullføring på de lengre kursene. Dette
kan tyde på at flere har valgt å delta på kursene uten å ta eksamen. Forskjellene i
tallene kan også i noen grad forklares av at eksamen ikke er blitt gjennomført før
rapporteringstidspunktet.

4.2 Ulik grad av utvikling og bransjetilpasning
Et viktig mål for bransjeprogrammene har vært å utvikle nye tilbud som ikke var
tilgjengelige for bransjen fra før. I bransjeprogrammene som ble opprettet før
Covid 19-pandemien ble det gitt utviklingsmidler til få store prosjekter.
Under pandemien var det en målsetting å gi kompetanseutvikling til flest mulig og
at det skulle tilgjengeliggjøres raskt slik at ledige og permitterte i bransjene kunne
benytte tiden i ledighet til å styrke kompetansen sin. Kursene skulle
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tilgjengeliggjøres for hele bransjen, tilpasses slik at tilbudene ble fleksible og kunne
tilpasses å være i tilnærmet full jobb. Det ble derfor gitt midler til gjennomføring
av allerede eksisterende tilbud, eventuelt med små tilpasninger til bransjen
(digitalisere fysiske kurs, tilpasse med eksempler fra bransjen og å dele opp
eksisterende tilbud i mindre moduler). Myndighetene ga føringer som tilsa at
tilbudene fortrinnsvis skulle gjennomføres digitalt for at deltakelse ikke skulle bli
hindret av smittevernhensyn og samtidig sikre at flest mulig kunne ta utdanning
ved siden av jobb.
Datagrunnlaget for hvilke tilbud som inneholder stor grad av utvikling og
bransjetilpasning, og hvilke som ikke gjør det, er svakt. Dette vil vi forhåpentligvis
kunne si mer om i fremtiden.

4.3 Gjennomføring og markedsføring av kompetansetilbud
Fra og med 2021 har direktoratet hentet inn rapporteringer som er lettere
kvantifiserbare om temaer som hvordan undervisningen er blitt gjennomført,
hindringer og utfordringer for gjennomføring, samt hvilke metoder som har blitt
benyttet for markedsføring. Dette kapitlet vil oppsummere det som er kommet
frem om disse.
4.3.1

Hvordan ble kurset gjennomført

Tabell 5 gir en oversikt over innrapporterte kursformat for gjennomføringer i 2021.
Totalt 120 kursgjennomføringer fra 2021 er innrapportert. Det har vært mulig å huke
av for mer enn ett kursformat.
Tabell 5 – Hvordan kursene ble gjennomført (n = 120)

Format

Antall

Arbeidsplassbasert opplæring

0

Digitale forelesninger

88

Nettbasert tilbud

30

Bruk av lab, verksted eller lignende

1

Fysiske samlinger

1

Kombinasjon av fysiske og digitale

1

Det er kun ett av de innrapporterte kursene som har huket av for alle kategoriene
med et innslag av fysisk tilstedeværelse (samlinger/bruk av lab/kombinasjon av
fysisk/digitalt). Av smittevernhensyn var det under covid-19-pandemien sterke
begrensinger med hensyn til undervisning med fysisk tilstedeværelse. De fleste
kurstilbudene ble derfor gjennomført digitalt. Det er derfor ikke mulig å undersøke
forskjeller mellom gjennomføring av heldigitale tilbud og de med innslag av fysisk
tilstedeværelse.
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4.3.2 Hindringer og utfordringer for gjennomføring
Figur 11

viser hva tilbyderne har definert som de viktigste hindringene og

utfordringene for gjennomføring av kompetansetilbudene. Det har vært mulig å
oppgi mer enn en grunn.

Figur 11 – Hindringer og utfordringer for gjennomføring, tilsagn gitt i 2021

Vi ser at det å hindre frafall blir oppgitt som den første utfordringen. Rett bak
kommer rekruttering av deltagere, og kapasitet hos deltagerne eller deres
arbeidstaker.
4.3.3 Metoder for markedsføring
I Figur 12 vises en oversikt over hvilke metoder utdanningstilbyderne har brukt for å
markedsføre tilbudene.
Egne nettsider og sosiale medier er de markedsføringskanalene som er blitt
hyppigst brukt. Det er kun i to tilfeller at egen arbeidsplass er innrapportert som
markedsføringsmetode.
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Figur 12 – Metoder for markedsføring, tilsagn gitt i 2021

4.4 Gjennomføring under Covid 19-pandemien
Foruten tall om tildelinger, deltagere m.m, er noe av det mest interessante å
observere fra 2020-rapporteringen årsaker til frafall. Generelt sett kan vi se at
kursene har hatt relativt høy gjennomføring, der om lag 77% av de påmeldte
gjennomfører.
Rapporteringene viser til et komplekst frafallsbilde og at årsakene er varierte.
Utdanningstilbyderne har oppgitt deres forklaringer på årsaker til frafall. Dette
avsnittet er en oppsummering av utdanningstilbydernes observasjoner. Blant de
mest hyppige årsakene til frafall nevnes det at kursdeltagere hadde andre
forpliktelser eller endret livssituasjon, men også at det gjaldt sykdom. Slike faktorer
er det vanskelig å gjøre noe med. I tillegg kommer språkutfordringer frem som en
hyppig årsak til frafall. Faktorer som kan knyttes til pandemisituasjonen er frafall
ved overgang fra fysisk til digital undervisning, eller at deltagerne var tilbake i sitt
faste lønnsarbeid etter en periode med permittering. For noen kurs var årsaken at
kursdeltager hadde for lite tid, for stor arbeidsmengde på jobb eller ikke
tilstrekkelige forkunnskaper. Noen falt for eksempel fra etter at de ble klar over
arbeidsmengden. Frafall med årsaker knyttet til tid, arbeidsmengde eller
forkunnskaper er viktig å ta med seg i videre utvikling av bransjeprogrammet.
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