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Situasjonen i dag:

• Lister Kompetanse fikk 1 million på statsbudsjettet i 2019

• Statsbudsjettet  for 2020 gav nok 1 million.

• Vi har latt oss informere at vi er kommet på budsjettet for å bli.

• Lister nevnes stadig oftere når det snakkes om regional utvikling og 

distriktsvennlig utdanning.

• Penger er ikke nok. Universitetene må ønske å tilby oss utdanning.
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Noen avklaringer

• Kommunene og fylkeskommunen eier selskapet.

• Lister Kompetanse A/S skal levere utdanninger som dere trenger

• Det koster dere mer å ikke bruke tilbudet enn å være storforbrukere

• Stor forskjell i hvem som motiverer innbyggerne eller ansatte til å studere

• Jeg kan brukes til mer enn i dag. 
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Hva skal vi med et utdanningssenter?

• Øker gjennomføringsevnen

• Hever utbyttet

• Bedrer studieprogresjonen

• Det finnes et apparat for eksamensavvikling

• Studentene opplever å ikke være alene med skjermen sin i sin lille stue.

• Distriktsvennlig utdanning er samfunnsbygging og et samarbeid mellom 

politikere, kommuner, regioner, fylket og utdanningsinstitusjonene
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Mandat

• Sikre regionen tilstrekkelig kompetanse på høyere nivå 

- gjennom distriktsvennlig og desentralisert utdanning

• Profesjonsutdanninger

• EVU

• Fagskole

• Annet
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Våre utdanninger i dag

• Fagskole

• Høyskole

• Universitet
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Fagskole i Lister – en kamp mot sentralisering

• Elektrofag

• Anleggsfag

• Psykisk helsearbeid - 30 studenter

• Barn med særskilte behov – 18 studenter

• Veiledning av lærlinger – 17 studenter - til sammen 65 studenter

• Teknisk Senter, Sørlandets fagskole og Lister Kompetanse
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Universitet og høyskole

• Sykepleie 23 studenter

• Barnehagelærerutdanning 6 studenter

• Helsesykepleie 11studenter

• Organisasjon og ledelse, øk.adm og bedøk 16 studenter

• Lærerstudenter 1-7 og 5-10 klasse 4 studenter

• Alt i alt på fagskole og høyere utdanning : ca. 125 studenter + kurs
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Kurs uten studiepoeng

• Mellomlederprogrammet – Et samarbeid med Fagakademiet 

• 35 deltakere fra kommuner og fylkeskommunen

• Pris 21 000 kr pr stk.

• Vi har søkt dekning slik at det ikke koster kommunen 

• 5 hele dager og 5 halve dager.

• Gode tilbakemeldinger 
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Lister har noen utfordringer:

• Lav utdanning

• Lite tradisjon for høyere utdanning

• Kommunenes økonomiske situasjon

• Uforutsigbarhet i tilbudet på distriktsvennlig utdanning

• Lister Kompetanse må finne finansiering av studiene vi tilbyr 

• Vanskelig å planlegge fire år frem. 

1. november 2019



Vi har også fordeler:

• Lang erfaring i å mekle studier

• Lang erfaring i å fasilitere

• Ressurser og nettverk å legge inn i rekruttering av studenter

• UH kan øke antallet studenter uten å øke antall undervisningsrom på campus

• Tett på befolkningen - Vet en del om behovet

• Er en ikke-kommersiell aktør

• Liten organisasjon kan snu seg raskt

• Vi møter nå med penger i lommen
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Våre samarbeidspartnere pr. dato

• UiA

• UiS

• USN

• INN

• Oslo Met

• Nord Universitet

• AOF

• Vi kan tilby mye mer enn det vi har i dag.
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Hva viser kartlegginger?
• Stor mangel på sykepleiere  - spesielt i Flekkefjord

• Økt krav til kommunenes kompetanse etter samhandlingsreformen

• Sykehuset trekker svært mange sykepleiere. Kommuner må leie inn folk. 

• Vi trenger også flere pedagoger. I barnehage og skole.

• En kompetent helsetjeneste for barn og unge, tilstrekkelig antall pedagoger i 

barnehage og skole øker regionens attraktivitet og motvirker fraflytting.

• Vi trenger kompetanse til vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer etc.

• Spørsmålet er: Hva er viktig for dere?



Listers behov i 2020

• Sykepleiere

• Vernepleiere

• Barnehagelærere

• Lærere 1 - 7 og 5 – 10

• Barnevernspedagoger og sosionomer

Vi må kartlegge dagens- og fremskrevet behov for kompetanse. 
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Hva kan vi gjøre mellom opptakene

• Vi ønsker oss 5-års perspektiv. Det har vi ikke.

• Flere må bestå videregående. Ikke nok med realkompetanse

• Karrieresenteret veileder og har en svært viktig rolle i utviklingen av  regionen

• De som må pynte på karakterene må få anledning til det.
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Noen myter – og noen sannheter
• Studentene fra distriktskullet er svakere enn campusstudenter

• Helt sant, men våre studenter har en annen hverdag enn campusstudenten

• Distrikts-studentene har lavere progresjon

• Ja, men det henger sammen med at de oftest er i en annen livsfase.

• Våre studenter gjennomfører med svakere resultat

• Det er også riktig men de oppfyller fullt ut krav til kunnskap og kompetanse 
og innehar mye nyttig livserfaring.

• Våre studenter konkurrerer ikke med campus. De er annerledes. De er eldre.

• Noen unge har valgt å ikke reise til campus fordi de kanskje ikke kan…. 
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Teknologi skaper muligheter

• Utstyret er billigere enn noen gang

• Bedre teknologi gir gode bilder og god lyd.

• Enkelt å sette opp toveis lyd og bilde

• Kan ha en gruppe på campus og en gruppe i distriktet som får samme 
forelesning samtidig. 

• Vi har grupper på alle nivåer som har kollokviesamarbeid og gjerne følger 
samme forelesninger

• Vi kan tilby klasserom nær sagt hvor som helst - men vi ønsker å samle 
studentene
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Et mulighetsvindu for den gode vilje

• Statsbudsjettet for 2020 legger opp 100 ferske studieplasser til 

distriktsutdanning – hvem vi ta plassene?

• Økes med 100 hvert år i 4 år til 400

• Hvorfor ikke søke på nytt sykepleierkull i 2020?

• En storartet måte å finansiere vernepleiere, barnehagelærere, lærere?

• Vi er her og gjør det som skal til for at Lister kan øke antallet distrikts studenter 

• Vi søker samarbeid med dem som har samme målsetning.
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Vi er:

Et studiested nær deg


