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Undersøkelser viser at en rekke distriktskommuner sliter med å tiltrekke seg 
kompetent arbeidskraft. Samtidig ser vi at mange studenter blir igjen på 
studiestedet etter endt studietid. Med en mer desentralisert studieordning sikrer vi 
at flere blir boende i distriktene etter studiene. 
 
Manglende tilgang til etterutdanningstilbud gjør at bedrifter i distriktene til dels må 
ta et større ansvar for å utvikle kompetansen til de ansatte enn bedrifter i mer 
bynære strøk, som har enklere tilgang til utdanningsinstitusjonene. For å øke 
næringslivets investeringer i kompetanseutvikling i typiske distriktsområder, bør 
skatteinsentiver vurderes. Kompetansefunn-ordning rettet spesielt mot 
næringslivet i typiske distriktskommuner. 
 
Regionale trainee-ordninger er målrettede og effektive ordninger som kan bidra til 
at bedrifter i distriktene lettere får rekruttert nyutdannede med ønsket 
kompetanse. Ordningen styrker også bosettingen i de aktuelle kommunene. Flere 
regioner bør vurdere å etablere trainee-ordninger eller videreutvikle eksisterende 
ordninger, slik at flere bedrifter kan delta. 
 
Høyres Studenter vil: 

• Opprette en KompetanseFUNN-ordning i den hensikt å gi økonomiske og 
statlige bidrag til etter- og videreutdanning av ansatte. Tilbudet må 
avgrenses til små- og mellomstore bedrifter i distrikts-Norge. 

• Sørge for at offentlige universiteter og høyskoler bidrar til å utforme et 
studietilbud rettet mot ansatte som har behov for etter- og 
videreutdanning. Eksempelvis kan institusjonene stimuleres til å opprette 
heldigitale kurs over en kortere periode. Tilbudene må utformes i samarbeid 
med næringslivet. 

• Etablere lokale læresteder for praksisrettede studier, underlagt de store 
utdanningsinstitusjonene, hvor praktisk undervisning skjer lokalt, mens 
teoretisk undervisning skjer digitalt. 

• I opprettelsen av nye kompetansemiljøer bør det i større grad legges vekt 
på stedets naturgitte forutsetninger. Eksempelvis vil det være naturlig å 
legge til rette for utviklingen av fiske- og oppdrettsmiljøer langs kysten, 
mens treforedling bør foregå i Innlandet. 



• Flytte midler fra fylkeskommunenes regionale utviklingsmidler til å opprette 
trainee-/praktikantstillinger i interkommunale politiske samarbeidsorganer 
og regionale innovasjonsselskaper, hvor målet er å skape, fornye og utvikle 
næringsliv i distrikter.  

 


