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Hvordan møte arbeidslivets behov for 

kompetanse?

• Fylkeskommunens ansvar i dag:

– Videregående opplæring, voksenopplæring, minoritetsspråklige

– Fagskoler

– Regional utvikling

• Skolebruksplan 4

– Orkdal vgs, Meldal vgs: 
• tettere samarbeid

– Hemne vgs: egen prosess

– Guri Kunna vgs: 
• støtte kultur- og org.bygging

• enormt utviklingsperspektiv

• UH-sektoren, FoU-miljøer

• balansere oppdrettsnæring

– øvrig arbeids/næringsliv



Regjeringen vil legge frem en nasjonal kompetansestrategi i dag!!

Nasjonalt fokus på kompetanse

Sitat fra Statsbudsjettet for 2015, Distrikts- og regionalpolitikken, om kompetansebehovet i 
regionale arbeidsmarkeder:

«… Det største forbedringspotensialet anses å være bedre intern 
samhandling i fylkeskommunene mellom enhetene med ansvar for 
henholdsvis regional utvikling og opplæring, og tettere kontakt mellom 
utdanningsavdelingene og eksterne parter.»

Regjeringen forventer at: 

Fylkeskommunene legger til rette for 
bedre tilgang på kompetent og relevant  
arbeidskraft som møter det regionale 
arbeidsmarkedets behov. Planleggingen 
skjer i partnerskap med utdannings-, 
arbeidsmarkeds- og næringsaktørene, 
og på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer.



OECD rapport (2014): 

Utfordringer for Norge
Noen eksempler:

• Så mange som 400 000 voksne har svake grunnleggende 

ferdigheter i lesing eller regning.

• Unge voksne mellom 16-24 år gjør det svakere i Norge enn i 

mange andre land.

• Mange bedrifter klarer ikke skaffe kompetent arbeidskraft.

• Høyt frafall i fagopplæringen bidrar til mangel på faglært 

arbeidskraft.

• Mulighetene til etter- og videreutdanning er mangelfulle.

• Til enhver tid er kun rundt 2,5 prosent av arbeidsstyrken i 

Norge nyutdannet. Dette viser at læring i arbeidslivet er svært 

viktig for å øke kompetansen i arbeidslivet.

• Kompetansepolitikken er for sektordelt, og nasjonale reformer 

og satsinger for dårlig koordinert.





• Pendelen er i ferd med å svinge fra «Hva vil du bli?» til «Hva bør du bli?»

• Lokalt arbeidsliv må tenke framover i tid og synliggjøre mulighetene for 

ungdommene.

o Et eksempel: I ei fjellbygd trodde bedriftslederne at ungdommene ikke ville søke fordi det 

ikke var nok å tilby. Ungdommene på sin side ville hjem eller dit, men visste ikke om 

jobbmulighetene.

o En kobling nå: Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser, modell for 

samarbeid skole – næringshage – lokalt næringsliv.

Balansere elevenes rett og 

samfunnets behov



Utfordringer

• Dimensjonere skoletilbudet «riktig»

• Elevenes ønsker uttrykkes gjennom valg av utdanning 

• Arbeidslivets behov?

– Utlysning

– Kartlegginger 

• Mange små bedrifter, ikke ressurser til å kartlegge, 

rekruttere riktig.

• NHO: mangelen på riktig kompetanse hemmer 

innovasjon og utvikling i mange bedrifter.



Hvordan kan fylkeskommunen bidra til at  kunnskap om 

trender i arbeidsmarkedet og kompetansebehov 

«produseres», og når ut til alle involverte?

Partnerskap – Nettverk – Arenaer

– Fylkeskommunen skal ta rollen som fasilitator, og legge 

til rette for at de rette aktørene møtes (til rett tid).

– Hvem?

– Kommuner (skole, næring), lokalt næringsliv, 

Næringsforeninger, næringshager, NAV, FoU-miljøer, 

utdanningsinstitusjoner, NHO og LO.



Andelen av søkere til læreplass fordelt 

på regioner: 

Hva forteller dette?

- om dimensjonering?

- om samarbeid skole/arbeidsliv?

- om potensialet i næringslivet?

- om mobilitet blant ungdommene?

2016

2015

7 av 10 får 

læreplass i 

Sør-Trøndelag
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Ett Trøndelag fra 01.01.18:

Regional utvikling erstattes av en ny 

samfunnsutviklerrolle: 

- Gi retning

- Mobilisere aktører

- Koordinere innsats

Samarbeider nå om «Regional plan for arbeidskraft og 

kompetanse» i Trøndelag: 

Temagrupper som er under planlegging: Kunnskap. 

Endring og omstilling. Karriereveiledning. Læring i 

arbeidslivet.



Regional plan for arbeidskraft og kompetanse

• Planprogrammet, som beskriver forslag til innhold i planen og 
organisering av planprosessen, behandlet i FT i ST juni 2016.

• Tema og problemstillinger:
• Kunnskapsgrunnlaget

Hva vet vi om behovet for arbeidskraft og kompetanse, type og omfang – til 
neste år, om 10 år, 20 år? 

• Økte krav til endring og omstilling 
Endringskompetanse og evne til livslang læring. Rekruttering av ansatte med 
ny/annen/høyere kompetanse

• Yrkes- og utdanningsmuligheter – valg og rådgiving 
Ungdoms grunnlag for valg av utdanning og karrierevei – Innvandrernes 
muligheter

• Læring i arbeidslivet 
Hva av kunnskap og ferdigheter forventes eleven/studenten å ha med seg fra 
utdanningen inn i arbeidslivet vs kompetanseutvikling på arbeidsplassen, 
lærlingeordningen



MÅL
Alle kvalifiserte søkere 

få tilbud om læreplass

INNSATSOMRÅDER
Det skal etableres lokale nettverk for å 

skaffe flere Læreplasser

Det skal rekrutteres flere lærebedrifter 

for å skaffe flere læreplasser



Kunnskapsministeren: «alle fylkesordførere bes 

initiere etablering av lokale nettverk for flere 

læreplasser». 

• Trøndelag skal sammen etablere lokale nettverk for flere 

læreplasser.

• Vedtak i begge yrkesopplæringsnemndene 10. nov. 

YON er strategisk nettverk for arbeidet.

• En handlingsplan for arbeidet utarbeides våren 2017.

• Hvor lokale bør slike nettverk være?

• Hvilke partnere ser vi for oss i dette arbeidet?

• Tydeligere modeller for samarbeid skole/arbeidsliv?



NAV-direktørene Bente Wold Wigum og Lasse Sandø 

leder abeidet med å skaffe nok arbeidskraft til Trøndelag. 

- Det er kritisk innen helse og byggfag, sier de to. 

Foto: Christine Schefte, Adresseavisen 

Trøndelag skriker etter sykepleiere og 

håndverkere 
Det er over 1000 ledige jobber i Trøndelag. I dag er du garantert jobb hvis du er sykepleier, 

elektriker eller grunnskolelærer. (Adsresseavisen 13.1.2017)

15 på topp 

Så mange arbeidere mangler de 

ulike yrkene i Trøndelag.

• Sykepleiere 237

• Andre helseyrker 82

• Elektrikere 77

• Grunnskolelærer 63

• Andre montører 59

• Spesialsykepleiere 55

• Lastebil- og trailersjåfører 55

• Bussjåfører og trikkeførere 43

• Kokker 41

• Sivilingeniører (bygg- og 

anlegg) 39

• Legespesialister 39

• Helsefagarbeidere 26

• Servitører 22

• Sveisere 22

• Tømrere og snekkere 21



Antall årsverk de mest utbredte yrkene i Orkdalsregionen
(Rennebu, Meldal, Rindal, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Orkdal, Skaun)





Andel av befolkningen 

15-74 som er 

sysselsatt. 4. kvartal 

2015 



Endring i prosent i antall 

sysselsatte 2008-2014.

Merk: omlegging av tall 

grunnlag gjør at 2015 

tallene ikke er 

sammenligning bare med 

tidligere år, der for er 

2014 brukt her 



Andel av befolkningen 

over 16 år som har 

universitet eller 

høyskoleutdanning. 

2015 



STFK inviterte til to lokale 

kartlegginger:

• Oppdal/Rennebu

• Frøya/Hitra. 

SINTEF rådgiver!

Hvordan best organisere og 

gjennomføre lokale 

kompetansekartlegginger?

KD og KMD inviterte i 2016 

STFK med i pilotprosjekt for 

å skaffe kunnskap om 

kompetansebehov

Inspirasjon: 

Kompetansekartlegg

ing i Rørosregionens 

i 2014/15, hvor 61 

virksomheter i 8 

kommuner kartlagt



Kartlegging i Oppdal/Rennebu 

Ansvarlig: Nasjonalparken 

næringshage

Samarbeidet med NAV-kontoret på 

Oppdal

Intervjuet 40 bedrifter

Noen funn:

• Stort behov for fagarbeidere

• Behov for flere med bachelorgrad

• Bedriftene har liten kunnskap om 

nåværende ansattes kompetanse og 

utdanningsprofil

• Kartleggingene bevisstgjør bedriftene om 

eget kompetansebehov



Frøya/Hitra 

Ansvarlig: Ressurssenteret v. Guri 

Kunna vgs. 

Intervjuet 6 store aktører i marin 

næring, samt kommunal sektor.

Interaktive gruppeintervju ved hjelp 

av  mobilteknologi (ligner 

«Kahooot!»)





Lokale aktører

• kommuner

• grunnskoler, 

• vgs./ressurssentre

• næringsforeninger

• næringsutviklingsselskap

• næringshager

• opplæringskontor 

• lokale NAV-kontor

Sentrale regionale/nasjonale aktører som opererer lokalt 

 Fylkeskommune – vgs/ressurssentre

 NAV – lokale kontorer   

 SIVA – næringshagene

Hvordan best organisere og gjennomføre 

lokale kompetansekartlegginger?



Næringshager



Kompetansebehov – endring 

og omstilling

Læring i arbeidslivet

• Etterutdanning (kurs)

• Videreutdanning (formell utdanning)

• Kollegalæring

• Nøkkelkompetanser, 

«krav til fagarbeidere»

Rekruttering av fagutdannede

Deltaker i/ fra opplæringa

• Lærling

• Trainee



NHO Trøndelag
I hvilken grad antar du bedriften vil ha behov for å rekruttere 

personale med følgende utdanningsnivå de neste fem årene (i stor 

og i noen grad)? N = 452

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Doktorgrad

Universitets-/høgskoleutdanning på
mastergradsnivå

Universitets-/høgskoleutdanning på
bachelorgradsnivå

Fagskoleutdanning (yrkesrettet
utdanning fra et halvt til to år på nivå…

Fullført videregående opplæring,
yrkesfaglige programmer (fagbrev,…

Fullført videregående opplæring,
studieforberedende programmer

Fullført grunnskoleutdanning



Fleksibiliteten i videregående 

opplæringstilbud
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Produksjonstekniker

Fagarbeider industriell matproduksjon

Salgsmedarbeider

Yrkessjåfør

Fagoperatør i trelastfaget

Helsefagarbeider

Barne- og ungdomsarbeider

Butikkslakter

Tømrer

Kontor- og administrasjonsmedarbeider

Trevaresnekker

Renholdsoperatør

Anleggsmaskinfører

Årsverk Midtre Gauldal



Treindustri

0-15 ansatte

15-38 ansatte

39-426 

ansatte

Treindustri i Trøndelag 

STØREN TREINDUSTRI AS 135

LILLERØNNING SNEKKERIFABRIKK AS 66

KJELDSTAD TRELAST AS AVD STØREN 37

SVARDAL TRAPP AS 10

Antall ansatte i noen treindustri bedrifter i         

Midtre Gualdal











http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHpMKarfHRAhUiJJoKHdflCKUQjRwIBw&url=http://www.tine.no/jobb-i-tine/l%C3%A6rlinger&psig=AFQjCNGDkYuQKoDuuea9gR8YSCxstbvH2g&ust=1486122839163959


MÅL
Alle kvalifiserte søkere 
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Utfordringer for yrkesfag i 

fremtidens produksjon

Kompetansekrave
ne, forstått som 
ferdigheter og 
egenskaper i 
fagarbeiderrollen, 
inneholder ikke 
bare basisfagene i 
det aktuelle 
fagområdet. 

44


