
 
Forankring/forståelse av hva kompetanseløftet er: 

Hva er kompetanseløftet:  

Kompetanseløftet er et fellesprosjekt for hele landbruksnæringen i Trøndelag for å sette 

fokus på kompetanse og næringas behov for kompetanse og kompetanseutvikling.  

Det skjer mye kompetansebygging i landbruksnæringen, uavhengig av prosjekt. Nå har vi  et 

prosjekt ved navnet «kompetanseløft Trønders Landbruk» som skal bidra til å sette ekstra 

fokus på kompetanse i landbruket. Samhandling og kompetanse hos matprodusentene, 

rådgivingsapparatet, skolene, kommunene, samvirkeorganisasjonene – alle i 

landbruksfamilien – er et viktig bidrag for å kunne nå målsettingen om 1,5% mer 

matproduksjon pr år fram mot 2030.  

Dette skal prosjektet bidra med:  

Prosjektledelsen i kompetanseløftet skal motivere, koordinerer mellom aktører, være en 

pådriver for å skape møteplasser og være en katalysator for å få i gang tiltak for 

kompetanseheving.  

Det er satt opp en tiltaksplan som vil bli hovedaktivitetene for prosjektet det neste året. 

Denne planen er ikke statisk og det vil være mulig å sette i gang aktiviteter utenom dette.  

 Prosjekt-teamet skal ta ansvar for at det utvikles et helhetsuttrykk for å løfte bevisstgjøringa 

omkring kompetansefokuset i næringa, som næringsaktørene aktivt skal benytte seg av. 

Dette i form av slagord, PR-artikler og kommunikasjonsmateriell. 

 Prosjekt-teamet kan brukes som en markedsføringsarena for rådgiverbedriftene for å 

fremme organisasjonene som kompetansetilbydere, dette være seg gjennom 

kommunesamlinger, medlemsmøter osv. Dette gjøres konkret gjennom utarbeidelse av 

tipsheftet som rettes mot kommune og lokallag.  

 Kompetanseløftet skal kunne samle sammen til uforpliktende møter for å utfordre aktører til 

å tenke sammen rundt ulike problemstillinger, og utfordre til samarbeid mellom aktører som 

tradisjonelt ikke samarbeider. Kompetanseløftet kan brukes som en kobler mellom parter 

som ikke tradisjonelt arbeider tett sammen. Vi kan være et bindeledd mellom kommune og 

rådgiverapparat, skole og næringa. Kompetanseløftet skal i den sammenheng legge til rette 

for gjennomføring av en slik møteplass, mens gjennomføring og oppfølging må aktørene selv 

stå for. 

  Fokus på utdanningssektoren er en viktig del av kompetanseprosjektet som berører 

rådgiverapparatet vel så mye som utdanningsinstitusjonene. 

o Kompetanseløftet skal sørge for felles treffpunkt mellom skolene som tilbyr 

naturbruk i både Nord – og Sør Trøndelag med sikte på å etablere fagnettverk for å 

diskutere fagtilbudet og innhold for det tradisjonelle vgo- løpet,  

Kravet om sterkere kobling mellom vgo og høyrer utdanning, samt sterkere fokus på 

koblingen mellom næring og skole bidrar til at rådgiverapparatet får en rolle også i arbeidet 

som knyttes til utdanningssiden. 



 
Hva betyr dette for din organisasjon?  

 At din organisasjon er med i kompetanseløftet betyr i første rekke at du har ansvar for å 

snakke opp kompetansebehovet i næringa, utfordre næringsaktører (bønder som andre 

rådgivere) å søke kompetanse, bevisstgjøre hverandre hvilken kompetanse man innehar, og 

hvor man kan søke ytterligere kompetanse for å styrke bonden i sin næringsvirksomhet 

(fristill dere fra tanken om at det er 3 ansatte personer i et prosjekt som heter 

kompetanseløft Trøndersk landbruk som skal jobbe med konkrete oppgaver. Våre oppgaver 

sammen med ulike motiveringstiltak for organisasjonene er gitt i tiltaksprogrammet). – at vi 

har et kompetanseløftprosjekt betyr at vi sammen har et ansvar for å løfte frem at 

landbruket i Trøndelag setter ekstra fokus på at kompetanse er viktig. 

 Kurs og aktiviteter kjøres av organisasjonene selv, enten i grad av mer samarbeid på tvers av 

organisasjonene, eller over samme lest som før. Det er ikke slik at aktivitetene skal kjøres i 

kompetanseløftets regi – og at vi som jobber som ansatt i prosjektet skal ha noen mening om 

vinkling eller innhold eller ha kreditering for kurstilbud som kjøres. Vårt konkrete oppdrag er 

å samle kurstilbydere til en felles møteplass slik at tilbyderne selv kan diskutere utforming og 

behov for nye eller endring i kurstilbud og struktur. 

Avgrensinger:  

 Kompetansehevingen i næringa, spesielt blant rådgiverapparatet innafor fagområder skal 

ikke gjøres av de som er ansatt i prosjektet. Dette inngår i den daglige driften av bedriftene. 

Men ved å være med i et kompetanseprosjekt skal alle som er en næringsaktør i landbruket 

tenke kompetanse i alt man gjør. Dette har hver enkelt organisasjons ansvar for å tenke på 

som sitt viktigste bidrag i prosjektet. Likedan skal alle vurdere om aktiviteter kan kjøres 

sammen med andre aktører.  

 Styringsgruppa har ikke noen rolle i forhold til politisk påvirkning, dette jobber det regionale 

landbrukspartnerskapet med. Kompetanseløftet kan være en bidragsyter i arbeidet rettet 

mot kommunene og da spesielt inn mot landbruks- /næringskontoret og deres arbeid rettet 

mot de ulike grupperinger av bønder for å motivere til kompetanseheving, og kommunens 

arbeid rettet mot produksjonsøkningsarbeidet. Her kan prosjekt-teamet brukes for å hjelpe 

kommunene med å tenke tiltak, lage program i tett dialog med kommunen, og bidra til å 

finne de riktige folkene som kan bidra til gjennomføring av en bestemt satsning – dette 

henger sammen med arbeidet knytta til tipsheftet. 

Utarbeidelse av prosjekter 

 Prosjektet-teamet skal ikke delta i andre prosjekter som pågår, eller skal startes opp. 

Prosjekt-teamet skal ikke ha noen ren fagjobbing. De skal ta ansvar for mer overordnede 

strategier som skal sørge for at næringsaktørene øker samarbeidet på tvers av 

organisasjonene som ved å bidra til at kompetansecafe’ene blir en god arena for 

samhandling og nettverksbygging. 

 Kompetanseløftet er ikke et godkjenningsorgan for søknader som går til FM og FK, men skal 

være en «diskusjonspartner» for prosjektsøker i tidlig fase, og kan være en diskusjonspartner 

for prosjektlederne og koble prosjektsøker/leder med tilgrensende prosjekter som 

kompetanseløftet kjenner til. Dette gjelder i kun prosjekter som har med kompetanseheving 



 
eller rekruttering å gjøre. Hvor omfattende vår innbefatning med de ulike prosjektene skal 

være vil variere fra prosjekt til prosjekt, men som hovedregel ta en telefon/epost for å sjekke 

ut om noe tilsvarende er i emning, eller om vi vet av andre som kan være aktuelle å ha med 

før man jobber for mye med søknaden. Det kan være at tematikken er så aktuell at 

kompetanseløftet kan brukes som en støtteaktør til søknaden. 

 Når fylkesmannen og fylkeskommunen bevilger penger til prosjekter som er av interesse for 

arbeidet i kompetanseløftet, bør en vurdere i tilsagnsbrevene å ha en formening om hva de 

mener når de skriver at prosjektet må sees i sammenheng med arbeidet i kompetanseløftet.  

o Kompetanseløftet skal være orientert om relevante prosjekter som omsøkes 

o Innvilgede prosjekter skal kunne bistå med innlegg på samlinger, eller anna aktivitet 

som kjøres i «regi» av kompetanseløftet. 

o Kompetanseløftet skal kunne bidra med å sikre en kobling mellom tilgrensende 

prosjekter i Nord- og Sør – Trøndelag sine aktiviteter, for å sikre informasjonsflyt og 

erfaringsutveksling. 
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