
Utdanningssenteret på Geilo

Presentasjon for Regionrådet for Hallingdal

Hemsedal, 24. februar 2023



Hensikten med presentasjonen er å skape..

• .. kjennskap til Utdanningssenteret på Geilo (USG)

• ..bekreftelse på at USG er opptatt av regional forankring og samarbeid i Hallingdal

• ..entusiasme rundt eksisterende og pågående utdanningstilbud, samt 
engasjement knyttet til nye muligheter (jf. utlysning om nye tilskudd fra HK-dir)



Kort om meg..

Utdanning
• Befalsskolen for Marinen, øk-adm
• Sjøkrigsskolen avd. 1, øk-adm (bachelor)
• ESCP Europe Business School (EMIM)
• Norges Handelshøyskole (bærekraft)

Personlig
• 48 år, bergenser, bor i Bergen
• Gift, 3 barn (9, 7 og 4)
• 13 år i London, Paris, Berlin og Oxford
• Fotball, fjell og fluefiske

Engasjement i Hallingdal / Geilo
• Daglig leder (innleid, deltid), USG
• Fagansvarlig Prosjektledelse, Fagskolen i Viken
• Administrasjon (timebasert), Geilo Arena AS

Tidligere yrkeserfaring
• Direktør etter- og videreutdanning NHH
• Direktør etter- og videreutdanning ESCP, London
• Strategidirektør globalt sjøforsikringsmegler
• Leder finans børsnotert oljeservice
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Formålet / konseptet til USG har sitt utspring fra interesseorganisasjonen Norske Utdanningssentre
– med små kompetansesentre fra Vadsø i nord, til Lista i sør..
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Ca. 20 kompetansesentre / studiesentre / utdanningssentre over hele Norge

Studiesenteret i Vadsø, https://www.vadso.kommune.no/tjenester/hoyere-utdanning/
Studiesenteret i Tana, http://www.tana.no/om-studiesenteret-i-tana.4495385-58090.html
Studiesenteret i Lebesby, Kjøllefjord, https://www.lebesby.kommune.no/nyheter-fra-
studiesenteret.304347.no.html
Studiesenter Midt-Troms, https://ssmt.no/
Studiesenteret RKK Vefsn, https://studiesenteretvefsn.no/
Tynset Studie – og høyskolesenter, https://www.tynsetsh.no/
Røros Ressurs, https://web.trondelagfylke.no/roros-ressurs/
Campus Trysil, https://www.campustrysil.no/
Høgskolesenteret i Kongsvinger, https://hik.no/
Lister Kompetanse, https://www.listersamarbeidet.no/utdanning/lister-kompetanse
Dalane Utdanningssenter, https://www.dalane.vgs.no/hovedmeny/utdanningstilbud/dalane-
utdanningssenter/
RKK Vesterålen og Lødingen, https://rkkv.no/hjem
Nord-Troms Studiesenter, www.ntss.no
Utdanningssenteret på Geilo, www.geiloutdanning.no



USG er et kontaktpunkt, et bindeledd, en fasilitator, et vertskap..
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Flå
Gol
Hemsedal
Hol
Nes
Ål

Regionale studenter

Regionalt næringsliv

Arbeidstakere

Offentlig virksomhet
Interesseorganisasjoner

Deltakere med ønske om 
kurs og livslang læring

Internasjonale studenter

Nasjonale studenter

+ andre

Forenklet



Et raskt tilbakeblikk + oppdatering fra Fagskolen i Viken etablerte studiested Geilo i 2020 etter et suksessfullt 
trepartssamarbeid

Bakgrunn: • Fagskolen i Viken, Viken fylkeskommune, kommunene i Hallingdal og Geilogruppen skapte 
utdanningen Reiseliv og opplevelsesutvikling høsten 2020

• Heltids- og nettstudier innen hotell- og restaurantdrift, samt reiseliv og 
opplevelsesutvikling
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Status 
opprinnelse:

• Uteksaminerte studenter fra kull 1: 12

• Kull 2, hotell- og restaurantdrift: totalt antall studenter: 29

• Kull 2, reiseliv og opplevelsesutvikling: totalt antall studenter: 11

• Internasjonalt samarbeid med Bornholm, Bled og Gran Canaria

Utvidet tilbud av 
høyere fagskole
utdanning

• Observasjon og vurderingskompetanse (2022/23), samlingsbasert: 17 studenter

• Øl, mjød og cider (høst 2022), samlingsbasert: 25 studenter

• Stibygging (høst 2022), samlingsbasert: 23 studenter
Grunnlaget for 

Utdanningssenteret 
på Geilo ble skapt!!



..og før Fagskolen i Viken: Geilo har lenge vært et sted for læring: NTG og KRM Tekniske fagskole

Norges
Toppidretts-
gymnas

• NTG er en stiftelse som driver privat videregående skole

• NTG Geilo har konsesjon på 180 elever, men begrenset kapasitet på ca. 90 
elever, dvs. ca. 30 på hvert trinn 

• Totalt ca. 2600 elever har vært gjennom NTG på Geilo fra oppstarten av 
skiskytterlinjen i 1990 (inkl. Ole Einar Bjørndalen)

• Søkte i 2022 om å få levere yrkesfaglige studieretninger
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KRM Tekniske 
fagskole & 
kurssenter:

• KRM AS er en privateid leverandør av korte, intensive kurs innen drift og 
vedlikehold av roterende maskineri og hydraulisk utstyr. Og nå drift av 
vannkraftanlegg

• Fikk fagskole-status februar 2021

• Høsten 2014: flyttet inn i nyoppussede lokaler i Geilos gamle verktøyfabrikk 
(1500m2+ verksted/laboratorier/teknisk utstyr

Ønsket om vekst innen
utdanning skapte
behov for struktur



• «Skape verdens beste plass for læring 
og utdanning i naturrike omgivelser»

Høsten 2021 / vinter 2022 ble konseptet Utdanningssenteret på Geilo («USG») 
definert..

Visjon

Målsetninger • Øke antall fastboende i regionen

• Etablere samlingsbaserte studier og kurs

• Drive frem utvikling av relevante tilbud

• 300+ studenter og kursdeltakere per år

• Bidra aktivt til attraktivt student-/læringsmiljø

8

• Bærekraft – i alt vi holder på med

• Pålitelig – vi holder det vi lover

• Engasjert – vi er proaktive og positive

Verdier
..en møteplass..

..en mekler..

..en motor..

USG skal oppnå dette
ved å være:

1

2

3



• Identifisere lokasjon for utdanning

• Skape arenaer for studenter og 
representanter fra næringsliv og andre 
virksomheter å komme sammen

Utdanningssenteret på Geilo («USG») har tre primærfunksjoner / roller / virksomheter:

Møteplass

Mekler

Motor

• Formidler av alle typer kurs og utdanning

• Formidler av kompetansebehov

• Bidra til utvikling av relevant tilbud

• Nærings- , kompetanse- og 
samfunnsutvikling

• Bidra til utvikling av relevante tilbud

• Tar rollen og ansvaret for Livslang Læring 
i regionen
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• Samkjøre behov / koble relevante tilbud

• Gjøre avtaler, administrere, være vertskap

• Rekruttering / karriere-veildning

• Organisere, koordinere, markedsføre

• Konferanser, seminarer, mm.

• Ledige stillinger / karriereveiledning

• Være en tydelig stemme og kontaktpunkt for 
kompetanseutvikling / livslang lære

• Ta initiativ

• Ha solid kunnskap om regionalt næringsliv og 
kompetansebehov

1

2

3

Detaljer, arbeidsoppgaverBeskrivelse, målsetninger



USG har ulike roller for ulike interessenter – med fokus på regional kompetanse – og næringsutvikling
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• Lokalt / mer relevant tilbud
• Desentralisert og fleksibel 

utdanning
• Inspirere til utdanning
• Karriererådgivning / jobbformidling

• Kontaktpunkt, koordinator, 
markedsføring

• Tilpasset behov / mer relevant 
tilbud

• Flere studenter
• Utføre sitt samfunnsoppdrag

• Kompetanseheving
• Økt attraktivitet for 

tilflytting/bolyst
• Miljøvennlig / bærekraft

• Lokalt tilbud: desentralisert og 
fleksible tilbud

• Kompetanseheving
• Rådgivning / rekruttering

TILBYDERE AV UTDANNING 
/ LIVSLANG LÆRING

KOMMUNENE I 
HALLINGDAL + SENTRALE 
MYNDIGHETER

NÆRINGSLIV OG ANDRE 
ARBEIDSGIVERE

STUDENTER

USG



Utdanningssenteret på Geilo AS («USG) - formalisert sommeren 2022 – jf. HK-dir utlysning av tilskudd

Formelt: • Stiftet: 14.juni 2022 - for å kunne kvalifisere til HK-dir søknad 

• Org. nummer: 929457889

• Dagens eiere: Hol kommune (60%) og Geilogruppen (40%)

• Aksjekapital: kr 250,000 fordelt på 250 aksjer
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Organisasjon: • Styret: Roger Espeli (styreleder), Petter Rukke (styremedlem), Eirik Hågensen 
(styremedlem)

• Daglig leder (innleid, deltid): Tore I. Hellebø

• Markedsføring (innleid, timebasert): Gilson Tanberg

Fokus: • Eksisterende (fast) tilbud fra Fagskolen i Viken, studiested Geilo
(samordnet opptak åpnet)

• Gjennomføring av samlingsbaserte utdanninger ihht. HK-dir tildeling 2022

• Gjennomføring av øvrige utdanninger / samlinger

• Etablere bred forankring i Hallingdal og tilstøtende regioner. Flere
medeiere; kommuner, næring, stiftelser.

• Sikre langsiktig finansiering



Sommeren 2022  – som en fersk nykomling - fikk tilslag på fire søknader  – mye takket være solid støtte 
fra Fylkeskommunen, NHO Viken og Regionrådet for Hallingdal
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Status USG: etter første 9 måneder i drift… - en rekke samlinger er gjennomført og på blokken
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• Sammen med Fagskolen i Viken: kr1.25mill til gjennomføring av høyere fagskole utdanning innen 
Prosjektledelse.  Utdanningen startet høsten 2022 og pågår med 19 deltakere, blant annet fra Ålhytta, Hallingdal 
Hytteservice, Bruse og BaneNor. 4 samlinger a 3 dager + nettsamlinger.

• Partner med Høyskolen på Vestlandet (HVL): tilsagn på kr 4.1 mill.  over en fire års periode skal det leveres ulike 
emner på bachelor og master nivå, totalt 100 studiepoeng.  
«Digitalisering og omstilling»:7.5 studiepoeng, bachelornivå, 8 deltakere, to samlinger a 3 dager gjennomført
«Bærekraft og lønnsomhet»: 7.5 studiepoeng, bachelornivå, oppstart 23.mars 2023 – løp og søk!
«Digital markedsføring»: 15 studiepoeng, bachelornivå, oppstart høsten 2023 – løp og søk!

• Partner med Universitetet Sørøst-Norge / Handelshøyskolen: tilsagn på kr 3 mill. for et Årsstudium i 
bedriftsøkonomi, 60 studiepoeng, bachelornivå, oppstart august 2023, samlingsbasert over 2 år – løp og søk! 6 
samlinger a 2 dager i løpet av høsten,
I tillegg fikk vi tilsagn på kr 400,000 for et deltidsstudium Destinasjonsledelse, 7.5stp., oppstart august 2023. 
«Eventledelse», oppstart 13. februar, 15 studiepoeng, masternivå. 6 deltakere, 3 samlinger a 3 dager

• Andre samlinger:  Høyskolen Kristiania (60 studenter på «innovasjons-weekend), USN/Handelshøyskolen (25 
studenter, masteremnet «God ledelse») og NHH (15 studenter, masteremnet i bærekraft).



USN – nettside om bedriftsøknonomi på Geilo

14



USN / bedriftsøkonomi – studiemodell – samlingsbasert over 2 år – desentralisert og fleksibelt
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HVL – egen nettside: www.hvl.no/hallingdal
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Fagskolen i Viken har etablert studiested Geilo
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Ny HK-dir utlysning!! – drift av studiesentre – søknadsfrist 14.april 2023
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• USG og andre studiesentre er en 
operasjonalisering av 
Hurdalsplattformen

• USG er de facto desentralisert og 
fleksibel utdanning

• Lave faste kostnader, ingen stor 
bygningsmasse



Ny HK-dir utlysning!! – fleksibel og desentralisert utdanning – søknadsfrist 14.april 2023
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• USG og eksisterende partner-
institusjoner ser allerede på nye 
relevante tilbud å søke midler til

• USG vil også søke midler sammen 
med nye akademiske partnere

• «Prøve og feile» ulike utdanninger 
og studieløp

• Relativt lave investeringskostnader 
for både sentrale myndigheter, 
utdanningsinstitusjon og USG



USG ønsker å bidra til fremdrift for prosjektet “USN Campus Hallingdal”
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• USG ønsker dialog med prosjektet for å klargjøre 
hvordan vi kan bidra

• Kanskje kan erfaringen med utdanningene som går 
(og har gått) gjennom USG være til nytte

• Når en eventuell USN Campus Hallingdal er 
etablert, så vil denne inngå i porteføljen av 
institusjoner som USG vil ønske å samarbeide med



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!



Vedlegg



KRM Tekniske fagskole og kurssenter på Geilo
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Litt om vår (begrensede) synlighet så langt - LinkedIn..
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Litt om vår (begrensede) synlighet så langt - Facebook..
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Litt om vår (begrensede) synlighet så langt – annonse i magasinet til Hallingdølen..



Målbilde
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Utdanningssenteret på Geilo AS (USG)

• Lokalt / mer relevant tilbud
• Desentralisert og fleksibel utdanning
• Samlingsbasert
• Inspirere til utdanning
• Karriererådgivning / jobbformidling
• Lokalt tilbud: desentralisert og 

fleksible tilbud
• Kompetanseheving
• Rådgivning / rekruttering

• Kongsberg
• Fredrikstad

• Hallingdal
• Rauland
• Ringerike
• Drammen
• Bø

• Bergen
• Haugesund
• Stord
• Sogndal

Flå
Gol
Hemsedal
Hol kommune
Nes
Ål

Regionale studenter
Nasjonale studenter
Internasjonale studenter

Regionalt næringsliv

• Geilo

• Oslo
• Bergen

Forenklet / utkast



En potensiell utvidelse av eierskapet i USG

Bakgrunn: • USG er i realiteten et «Hallingdal-prosjekt», som har tatt utgangspunkt i Hol kommune og studiested Geilo

• Intensjonen / ambisjonen er og har hele tiden vært å etablere bred forankring i regionen, dvs. en solid 
eierstruktur bestående av kommunalt og privat eierskap, gjerne fordelt 60% (kommuner) - 40% (næringsliv)

• Dvs. både Hol kommune og Geilogruppen AS er åpne for å redusere sine respektive eierandeler

• Se aksjonæravtale som regulerer inntreden av nye aksjonærer
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Konkret: • Nye eiere vil komme inn ved «rettet emisjon», dvs. en økning i aksjekapitalen i form av nye aksjer

• USG-aksjens pålydende er kr 1,000,-

• 100 aksjer er tenkt som et minimum for nye kommunale eiere

• USG har ambisjon om å bære seg selv økonomisk.  Likevel, det forventes et behov for tilskudd til 
arbeidskapital i perioden 2023-2025 - Hol kommune har vedtatt kr 350,000 i tilskudd for 2023

Utkast / til diskusjon



Nettside – www.geiloutdanning.no
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Utdanningsentrene dekker mange behov i sine 
lokalsamfunn, som eks:

• behov for kompetanse og kompetansepåfyll i 
distriktene

• behov for å ta utdanning ved siden av jobb, familie 
og fritid

• behov for å ha et fysisk møtested tilrettelagt for 
læring og utdanning

• behov for veiledning, godkjenning av tidligere 
utdanning, søknader, etc (karriereveiledning)

• behov for kartlegging av utdanningsbehov
• behov for personell som kan megle/forhandle fram 

gode utdanningstilbud
• behov for markedsføring og rekruttering av 

utdanningstilbud
• behov for å redusere kostnadene
• behov for et kontaktpunkt lokalt/regionalt for 

utdanningstilbydere (alle nivå)

Se www.norskeutdanningssentre.no

Hva er et utdanningssenter?

Et utdanningssenter er en fysisk møteplass og kontaktpunkt, 
lokalt/regionalt, for voksne mennesker som etterspør utdanning 
eller tar utdanning

Utdanningssentrene er tilrettelagt med undervisnings- og 
grupperom, leseplasser, teknisk kommunikasjons – og AV-utstyr, 
gode data -og internettlinjer, og et sosialt møtested.

Sentrene har i tillegg kunnskap om:
• lokal næringsvirksomhet, både privat og offentlig 

næringsvirksomhet
• det norske utdanningssystemet
• Bestillerkompetanse
• Formidlerkompetanse
• Sentrene er motoren og drivkraften i kompetanseutviklingen,-

og en viktig utviklingsaktør,  i sine lokalsamfunn.


