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Samfunnsøkonomisk analyse har, på oppdrag for Akershus fylkeskommune, laget denne analysen om ut-

viklingstrekk og utfordringer som påvirker etterspørsel etter og tilbud av utdanning og kompetanse. Analy-

sen er ment som et underlag for Akershus fylkeskommunes videre arbeid med det regionale planprogram-

met for kompetanse. Arbeidet blir utført i forbindelse med og etter en anbefaling fra den nasjonale kompe-

tansepolitiske strategien. Å utforme regionale kompetansestrategier skal bidra til balanse mellom tilgang 

på kompetent og relevant arbeidskraft og etterspørselen fra arbeidslivet. 

Arbeidet med en regional plan for kompetanse er en oppfølging av den regionale planstrategien for Akers-

hus 2017-2020, som ble vedtatt desember 2016. Forrige planstrategi avdekket at det var et politisk ønske 

om en egen regional plan om kompetanse. 

Den kommende planprosessen skal spesifikt bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom aktørene 

på feltet, - både utdanningsaktørene, privat og offentlig arbeidsliv, NAV, og arbeidstaker- og arbeidsgiver-

organisasjonene. Ved gjensidig utveksling av kunnskap og erfaringer er hensikten med prosessen å bidra 

til en bedre, mer nyansert og sammenfallende forståelse av utfordringsbildet, og slik legge grunnlag for 

bedre og mer målrettet innsats. Arbeidet som gjøres i dette prosjektet vil danne grunnlaget for et utford-

ringskapittel i planprogrammet, som vil være første fase i planarbeidet. 

Analysen er basert på eksisterende litteratur og et arbeidsverksted som ble avholdt 20. mars 2017. Form-

ålet med arbeidsverkstedet var å etablere en felles forståelse for utviklingstrekk og utfordringer i arbeids-

markedet knyttet til kompetanseutvikling i framtiden. Deltakerne på arbeidsverkstedet var representanter 

fra kommunene i Akershus, Utdanningsinstitusjoner (Videregående opplæring, BI, HiOA, NMBU og UiO), 

fagforeninger og NAV. 
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Regionalt folkevalgt nivå har en sentral rolle i utvik-

lingen av den konkrete kompetansepolitikken i lan-

det. Fylkeskommunen har ansvar for koordinering 

og utvikling i egen region og er dermed gitt en viktig 

rolle som samfunnsutvikler- og planlegger, også in-

nen kompetansepolitikken.  

Den nylig utarbeidede nasjonale kompetansepoli-

tiske strategien har som mål å bidra til at enkeltmen-

nesker og virksomheter har en kompetanse som gir 

Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv 

og god offentlig sektor, og at færrest mulig står uten-

for arbeidslivet.1  

For å sikre denne utviklingen pekes det på et behov 

for bedre samordning mellom regional planlegging 

og kompetanseutvikling. Videre peker den nasjo-

nale kompetansestrategien på behov for sterkere 

mobilisering av de regionale partnerskapene (blant 

annet fylkeskommunen, partene i arbeidslivet, NAV, 

utdanningsinstitusjoner og kommuner) i arbeidet 

med å møte kompetanseutfordringene. Regional 

planlegging og regionale kompetansepolitiske stra-

tegier utviklet i partnerskap med andre kompetan-

sepolitiske aktører, er viktig som verktøy og ramme 

for samordning. 

Å utforme regionale kompetansestrategier skal bi-

dra til balanse mellom tilgang på kompetent og re-

levant arbeidskraft og etterspørselen fra arbeidsli-

vet. Dette skal igjen bidra til at det blir lettere for virk-

somheter og mennesker i Akershus å møte omstil-

lingsbehov i utdanning og næringsliv. 

Behovet for å utarbeide regionale strategier under-

bygges av at både etterspørsel etter og tilgangen på 

arbeidskraft varierer mellom regioner, sektorer og 

næringer. Uten tilgang på relevant og kompetent ar-

beidskraft og med begrenset mobilitet blant arbeids-

takerne, vil mulighetene til en god utvikling i alle de-

                                                      
1 Se Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021 

ler av landet reduseres. Gode strategiske valg for-

utsetter kunnskap og informasjon om kompetanse-

behov.   

Tilgangen på relevant kompetanse i arbeidsmarke-

det skal styrkes gjennom et mer systematisk sam-

arbeid mellom fylkeskommunen og kompetanseak-

tører. Kompetanseaktører er det næringsrettede vir-

kemiddelapparatet, kommuner, partene i arbeidsli-

vet, NAV, studieforbund, fagskoler, universiteter og 

høyskoler.  

Befolkningens kompetanse er samfunnets viktigste 

ressurs og grunnlag for vekst og verdiskaping. I den 

nye perspektivmeldingen anslås det at humankapi-

talen utgjør 75 prosent Norges nasjonalformue. 

Dette er over seks ganger mer enn olje- og gassre-

servene, både de som ligger igjen på kontinental-

sokkelen og de som er tatt opp og plassert i Statens 

pensjonsfond utland. Kompetansepolitikken er den 

samlede politikken for utvikling, mobilisering og an-

vendelse av kompetanse i samfunns- og arbeidsli-

vet. Akershus fylkeskommune ønsker å bygge ut 

kunnskapsgrunnlaget om framtidig kompetanse i re-

gionen. Denne analysen er svært relevant, særlig 

fordi kompetanseetterspørselen endres i stadig ras-

kere tempo som følge av gjennomgripende sam-

funnsendringer. 

Samfunnsøkonomisk analyse har, på oppdrag for 

Akershus fylkeskommune, laget denne rapporten 

om utviklingstrekk og utfordringer knyttet til kompe-

tanse, som et underlag for det videre arbeidet med 

det regionale planprogrammet for kompetanse. I 

analysen vil vi drøfte i hvilken grad ulike drivkrefter 

kan tenkes å påvirke kompetanse- og arbeidsmar-

kedet i Akershus, samt hvilke drivkrefter som kan gi 

mer usikre konsekvenser enn andre. Å gjøre seg 

kjent med ulike drivkrefter og analysere ulike fram-

tidsscenarioer muliggjør bedre kvalifiserte strategi-

valg, som holder seg på tvers av ulike scenarier.  

1  Innledning 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3c84148f2f394539a3eefdfa27f7524d/nasjonal-strategi-kompetanse-nett.pdf
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Flere strukturelle drivkrefter vil påvirke det norske 

kompetansebehovet årene som kommer, og som 

derfor er viktig å ta hensyn til i kompetansepolitik-

ken. Vi har over en årrekke opplevd sterk teknolo-

gisk framgang, og det er grunn til å tro at denne vil 

fortsette i tiden som kommer. Denne omstillingen 

møter vi samtidig som det skjer andre dyptgripende 

endringer. Den økte innvandringen og den kom-

mende eldrebølgen driver begge fram en demogra-

fisk omstilling som legger press på arbeidsmarked 

og velferdsordninger. Samtidig må vi forholde oss til 

en overgang til mer miljøvennlig produksjon, og den 

innvirkningen dette vil ha for etterspørselen etter 

kompetanse.  

Analysen deles inn etter ulike drivkrefter og hvilke 

utfordringer disse skaper for Akershus. Kreftene er 

generiske og vil påvirke kompetansen i hele landet, 

men denne analysen drøfter primært konsekvenser 

for Akershus.  
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Det norske arbeidslivet kombinerer et høyt produk-

tivitetsnivå med høy sysselsettingsandel og læ-

ringsintensitet. Arbeidslivet i Norge er også kjenne-

tegnet med høye krav til kompetanse, både for å 

komme inn og for å forbli i arbeidsmarkedet.  

Samfunnet, og ikke minst arbeidslivet, er imidlertid i 

stor forandring. I løpet av det siste tiåret har andelen 

sysselsatte gått ned. Nedgangen har vært størst 

blant unge menn og for de med lite formell utdan-

ning. Tilgang på arbeidskraft med relevant kompe-

tanse, samt opprettholdelse og videreutvikling av 

eksisterende kompetanse i virksomheter, er avgjø-

rende for å sikre god oppgaveløsning, verdiskaping, 

samfunnsutvikling og omstilling. 

Riktig kompetanse vil også bidra til at nødvendig ut-

vikling og omstilling foregår på en enklere måte. I 

dette har myndighetene, herunder fylkeskommu-

nen, en avgjørende rolle. 

Kompetanse handler om mer enn formell kompe-

tanse og utdanning. Kompetanse er tilegnet evne til 

å løse en oppgave. Kompetanse arter som så vel 

kunnskap, erfaring, personlige egenskaper som 

holdninger og ferdigheter, resultater, motivasjon, 

vilje og lyst.  

Både den formelle, men også den uformelle, kom-

petansen må tilpasses endringskreftene rundt oss. 

Uformell kompetanse er viktig for at vi skal kunne 

sette kunnskap ut i livet. På arbeidsverkstedet blir 

det pekt på at holdninger og trening av ferdigheter 

er nødvendig å kunne mobilisere den ferdigheten 

som er der 

Den formelle kompetansen øker i verdi både som 

signal til arbeidsgiver om at arbeidstakerne har re-

levant kompetanse og som en formell «inngangsbil-

lett» til mange yrker. Flere peker på at den formelle 

kompetansen får stadig større betydning i samfun-

net. Årsaken er trolig at kravet til arbeidstakernes 

evne til å løse kompliserte oppgaver øker. Uten do-

kumentasjon på at arbeidstakeren har nødvendige 

grunnkunnskaper, kan det ansees som for stor ri-

siko for arbeidsgiveren å ansette. Krav til formal-

kompetanse reduserer risikoen for feil oppgaveløs-

ning. 

Oslo- og Akershusregionen vokser svært raskt, og 

er en av de raskest voksende regionene i Europa. 

Men veksten er ujevnt fordelt. Akershus er en av fyl-

kene i Norge med mest heterogenitet mellom kom-

muner, både når det gjelder næringssammenset-

ning og kompetanse. Variasjonen vil gjøre det mer 

utfordrende å lage en samlet kompetanseplan for 

fylket, men det gjør også at Akershus har sterkere 

forutsetninger for å takle utfordringer. 

2.1 Det mangfoldige næringslivet i Akershus re-

duserer utfordringer knyttet til omstilling 

Arbeidsmarkedet og kompetansebehovet for Akers-

hus fylke skiller seg på mange måter fra kompetan-

sebehovet i andre norske fylker. Dette kommer pri-

mært av den geografiske nærheten til hovedstaden. 

Hovedstadsregionen Oslo og Akershus har landets 

mest sammensatte og mangfoldig næringsliv. Re-

gionen har også en rekke høyere utdanningsinstitu-

sjoner, som tilbyr et bredt spekter av ulike fagfelt.  

Akershus har derfor et særlig godt utgangspunkt 

som kompetanseregion. 

En viss bredde i næringsstrukturen er vesentlig for 

et stabilt og velfungerende arbeidsmarked. Et 

mangfoldig næringsliv gir redusert risiko for sykliske 

økonomiske tilbakeslag (når en virksomhet inn-

skrenker, kan en annen øke) og øker inntektsmulig-

hetene for husholdninger med mer variert kompe-

tanse.  

Akershus har også særegne kompetansemiljøer in-

nenfor områder som helse og bioteknologi, energi 

og miljø, IKT, maritime næringer, og kultur og krea-

tive næringer. Akershus har derfor et godt utgangs-

punkt for å håndtere en omstilling i arbeidsmarke-

det. 

2 Akershus er på mange måter i en særstilling 
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NAVs Bedriftsundersøkelse (2017) finner at Akers-

hus er landets fylke med høyest sysselsettingsfor-

ventinger. Videre er det høy etterspørsel etter ar-

beidskraft innen eiendomsdrift, forretningsmessig 

og faglig tjenesteyting, informasjon og kommunika-

sjon, overnattings- og serveringsvirksomhet, helse- 

og sosialtjeneste, og bygge- og anleggsvirksomhet 

i Akershus. 

De ulike delregioner i Akershus reagerer likevel ulikt 

på endringer i markeder og teknologi. For eksempel 

har Øvre Romerike en stor andel sysselsatt innen 

transport og lagring, mens Asker og Bærum er mest 

utsatt for konjunkturendringene relatert til petrole-

umsvirksomheten. Sysselsettingen i både Nedre og 

Øvre Romerike er mer avhengige av større syssel-

settingsaktører som Akershus universitetssykehus 

og Oslo Lufthavn, sammenlignet med Asker og Bæ-

rum. Øvre Romerike har opplevd en svært sterk 

vekst i sysselsetting og befolkning siden flyplassen 

åpnet, og har høyest andel sysselsatte innen salgs- 

og serviceyrker av Akershus’ delregioner. Syssel-

settings- og befolkningsveksten vil sannsynligvis 

fortsette framover, med store sysselsettingsprosjek-

ter som Gardemoen Campus.2 

Akershus omstillingsevne forsterkes av et betydelig 

innslag av kunnskapsintensive virksomheter (som 

sysselsetter mange med høy kompetanse). Tilste-

deværelsen av kunnskapsintensive virksomheter 

varier imidlertid mellom kommunene. I Bærum kom-

mune har over halvparten av de ansatte i privat næ-

ringsliv høyere utdanning, hvilket er den høyeste 

andelen i Norge. I kommunene Enebakk, Aurskog 

og Høland er imidlertid andelen med høyere utdan-

ning lavere enn gjennomsnittet for Norge. Den regi-

onale variasjonen innad i Akershus følger av kom-

munenes ulike næringssammensetning. Eksempel-

vis benytter IKT og teknisk tjenesteyting høyt utdan-

net arbeidskraft intensivt, og denne type virksomhe-

ter er i mer utbredt i Bærum, enn eksempelvis i Hur-

dal. Figuren under illustrerer hvordan andelen sys-

selsatte innen næringer i det private næringslivet 

med høyest andel høyt utdannede ansatte varierer 

mellom kommunene i Akershus.3 Her målt som pro-

sentpoengs avvik fra andelen i Akershus på 16 pro-

sent. 

Figur 2.1 Kommunale prosentpoengs avvik fra andelen sysselsatte i kompetanseintensive næringer. 2016. 

 

Kilde: SSB, tabell 07984

                                                      
2 Gardemoen Campus er et stort utviklingsområde med vekt på kunn-
skapsbasert virksomhet. Klikk her for å lese mer om prosjektet. 
3 Næringene som inkluderes her er teknisk tjenesteyting, informasjon og 
kommunikasjon og finansiering og forsikringsvirksomhet. Disse er 

næringene i det private næringslivet med høyest andel sysselsatte akade-
miskere, ledere og høyskoleutdannede. 
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2.2 Pendling innad og ut av fylket gjør også 

Akershus mer robust for endringskrefter 

Det at regionen preges av mye pendling bedrer 

også omstillingsevnen. Det er mange som bor i 

Akershus som tilbyr sin arbeidskraft i Oslo. Det er 

også svært mange i Akershus som bor i en annen 

kommune enn de arbeider i. De fleste av kommu-

nene i Akershus har færre arbeidsplasser enn det 

er bosatte yrkesaktive. I eksempelvis Lørenskog blir 

to av tre arbeidsplasser fylt av personer som ikke er 

bosatt i kommunen, mens i Aurskog-Høland gjelder 

dette for en av fem arbeidsplasser. Bærum er den 

kommunen flest pendler til og Hurdal er den kom-

munen med minst innpendling, jf. figur 2.2  

Hvor integrert arbeidsmarkedet er varierer mellom 

de ulike delregionene i Akershus. Både Asker og 

Bærum og Nedre Romerike preges i særlig stor 

grad av pendling – både inn og ut av delregionen. 

Både fra Øvre og Nedre Romerike er det mer ut-

pendling enn innpendling, men det har ikke blitt mer 

utpendling i løpet av de siste ti årene.  

Dette muliggjøres av relativt effektive, og stadig 

bedre, transportløsninger, særlig kollektivtransport, 

sammenlignet med andre steder i landet. Ettersom 

det imidlertid eksisterer regionale forskjeller i ar-

beidsbehov vil fortsatt transportutbygging bidra til at 

arbeidssøkere blir enda mer mobile.

Figur 2.2 Innpendling fra hele landet i antall personer etter kommune i Akershus for 2016 

 

Kilde: SSB
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Den teknologiske utviklingen har lenge gått med 

raske skritt, og medført radikale endringer i arbeids-

markedet. Teknologiutvikling berør alle sektorer og 

yrker, og skaper behov for ny kompetanse i hele ar-

beidsstyrken.  

I økende grad blir både rutinemessige og nøyaktig-

hetskrevende arbeidsoppgaver automatisert. Flere 

omtaler utviklingen som en fjerde industriell revolu-

sjon, der intelligente roboter, helautomatisert pro-

duksjon, smarte sensorer, 3D-printere og avansert 

programvare vil føre til store endringer i arbeidsmar-

kedet. Det som ofte er underkommunisert er at tek-

nologisk utvikling og økt produktivitet, historisk ikke 

har ført til massearbeidsløshet, men snarere nye ar-

beidsmuligheter (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Det 

vil imidlertid kunne være mange som rammes nega-

tivt under en omstillingsperiode. 

For å være i stand til å imøtekomme og takle den 

raske teknologiske utviklingen overfor, er det nød-

vendig å kartlegge hvilke muligheter og utfordringer 

denne bringer med seg. Herunder hvordan ulike 

områder, næringer og yrkesgrupper i Akershus vil 

bli påvirket. Hvordan vil for eksempel framtidens 

profesjoner være? Vil de forbli i hovedsak som i dag, 

eller forandre seg totalt?  Eller kan vi forvente at det 

er nye yrker som vil prege framtidens arbeidsmar-

ked?  

Dette kapittelet vil drøfte ulike konsekvenser av tek-

nologisk utvikling, og hvordan disse påvirker Akers-

hus. Oppsummert kan det virke som at Akershus 

samlet sett har bedre forutsetninger for å ta i bruk 

gevinstene som teknologien fører med seg, uten at 

sysselsettingen vil falle – kanskje tvert imot. Dette 

kommer hovedsakelig av at tilgangen på høykom-

petent arbeidskraft og høy grad av mobilitet i ar-

beidslivet i regionen, men også av regionens mang-

foldige næringsliv. 

                                                      
4 Se eksempelvis Bjørnstad mfl. (2016), Scenarioanalyse - framtidig kom-
petanseetterspørsel i Norge og Bjørnstad mfl. (2015), Eksplorative scena-
rioanalyser om framtidens kompetansebehov. 

3.1 Teknologisk utvikling utkonkurrerer arbeids-

takere med lav kompetanse 

Å legge planer for kompetanseutvikling for en usik-

ker framtid er utfordrende. En rekke analyser peker 

imidlertid på at etterspørselen etter personer med 

utdannelse på høyskole og universitetsnivå øker 

sammen med den teknologiske utviklingen.4 Etter-

spørselen etter yrkesfaglig kompetanse vil sannsyn-

ligvis også øke i årene framover. Dette kommer av 

at disse i større grad komplementære til teknolo-

giske løsninger, heller enn substitutter. 

Det er imidlertid også sannsynlig at den teknolo-

giske utviklingen medfører mindre etterspørsel etter 

arbeidskraft med lite formell utdanning. Dette både 

som følge av at teknologiske løsninger vil kunne ta 

over mange oppgaver, og at vi i Norge har et sam-

menpresset lønnsnivå som gjør lavkompetent ar-

beidskraft relativt kostbar. I Bjørnstad mfl. (2016) 

forventes utviklingen i etterspørselen etter arbeids-

kraft med lavest kompetanse å utvikle seg som il-

lustrert i figur 3.1. Banene avhenger av hastigheten 

og omfanget av teknologiske løsninger, hvor mer 

teknologi vil virke negativt på etterspørselen.  

Figur 3.1 Etterspørselen etter arbeidskraft med kun 
fullført grunnskole eller uoppgitt utdanning i Cappe-
len mfl. (2013) og to scenarioer i 2030 

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Også NHOs kompetansebarometer (2016) finner at 

vil det bli mindre behov for personer med kun fullført 

grunnskoleutdanning og studiespesialiserende vi-

deregående opplæring, og økt behov for yrkesfag-

lærte. En utfordring for landet, og for Akershus, er 

dermed at det blir mer og mer vanskelig å få en jobb 

uten formell kompetanse.  

I Bjørnstad mfl. (2016) konkluderes det også med at 

det vil bli økt etterspørsel etter høy kompetanse. Fi-

guren under illustrerer etterspørselen i Norge etter 

høyt utdannet arbeidskraft (kort og lang høyere ut-

dannelse) beregnet av Cappelen mfl. (2013) og for 

et scenario med enda mer teknologisk utvikling. 

Figur 3.2 Etterspørselen av personer med høyere 
utdannelse (kort og lang) 

 

Kilde: Cappelen mfl. (2013) og Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 3.3 illustrerer andelen av de sysselsatte in-

nenfor ulike yrkesgrupper sin sannsynlighet for å bli 

overflødige som følge av teknologisk utvikling i løpet 

av de neste 20 årene. Figuren baseres på en studie 

som opprinnelig er gjennomført av Frey og Osborne 

(2013), og deretter for Norge av Ekland mfl. (2015).5  

Figuren viser at det er innen gruppen kontoryrker at 

risikoen er høyest for at arbeidsplassene skal for-

svinne. Kontoryrker inkluderer blant annet saksbe-

handlere, kundebehandlere og rådgivere, datare-

gistrere, resepsjonister og regnskapsmedarbeidere. 

Yrkesgrupper som krever høyere utdannelse har 

imidlertid en langt lavere sannsynlighet for å bli ra-

sjonalisert bort. Dette gjelder i hovedsak akade-

miske yrker, høyskoleyrker og ledere. 

Yrkesgruppene som i dag inkluderer flesteparten av 

de sysselsatte med yrkesfaglig videregående opp-

læring, er håndverkere (inkluderer blant annet mu-

rere, sveisere, rørleggere, bilmekanikere, elektri-

kere, og bakere). I tillegg er det en stor andel med 

yrkesfaglig bakgrunn i gruppen prosess- og maski-

nentreprenører. Dette inkluderer blant annet opera-

tører innen boring og kjemisk industri, og montører 

av mekaniske og elektriske produkter, og innen 

salgs- og serviceyrker (inkluderer kokk, frisører og 

helsefagarbeidere). Innen begge disse gruppene er 

det en del yrker som står i fare for å bli erstattet av 

teknologiske løsninger. 

Figur 3.3 Sysselsatte etter risiko for digital automatisering (yrke) 

 

Kilde: Ekeland mfl. (2015) og Samfunnsøkonomisk analyse 

                                                      
5 Arbeidet tar utgangspunkt i konsekvensen for arbeidsoppgaver dersom 
all teknologi tilgjengelig tas i bruk for å erstatte menneskelig arbeidskraft. 
Det vil si all teknologi som var tilgjengelig da artikkelen ble skrevet, og ikke 

teknologi som sannsynligvis vil komme i framtiden (eksempelvis selvkjør-
ende biler). 
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Høy etterspørsel og mulighet for utvikling av tekno-

logiske substitutter indikerer at ved et høyt lønns-

nivå for personer med yrkesfaglig utdanning, vil in-

sentiver til å erstatte noe av arbeidskraften med tek-

nologi skapes. Det vil si at noe av behovet for yrkes-

faglig kompetanse framover sannsynligvis vil dek-

kes av teknologiske løsninger. Yrkesfaglig utdan-

ning åpner imidlertid for hele 165 yrkesmuligheter, 

flertallet av disse vil være viktige for samfunnsutvik-

lingen og sysselsettingen også i framtiden. 

Den største yrkesgruppen i Akershus i 2016 er sys-

selsatte med akademiske yrker, jf. figur 3.4. Til sam-

men utgjør personer med akademiske yrker 30 pro-

sent av de sysselsatte i Akershus. For Norge samlet 

sett er andelen 27 prosent. Akademiske yrker inklu-

derer yrker som normalt krever utdanning fra univer-

sitet eller høyskole av minimum 4 års varighet, som 

for eksempel sivilingeniører, arkitekter, sykepleiere, 

lærere, revisorer og jurister. Dette er en gruppe som 

i liten grad er utsatt for å bli erstattet av teknologi. 

Figur 3.4 Fordeling av sysselsatte i Akershus på yr-
kesgrupper. 2016.  

 

Kilde: SSB, Tabell: 09794 

Den nest største yrkesgruppen salg og service. 

Dette inkluderer yrker som servitører, frisører, bu-

tikkmedarbeidere, skoleassistenter og helsefagar-

beidere. De fleste av disse yrkene har ifølge Ekland 

mfl. (2015) mellom 30 og 70 prosent sannsynlighet 

for å bli utkonkurrert av teknologiske løsninger.  

Den tredje største yrkesgruppen er høyskoleyrker, 

med 18 prosent av de sysselsatte i Akershus. Høy-

skoleyrker krever 1 til 3 års utdanning ved universi-

tet eller høyskole. Dette inkluderer eksempelvis sy-

kepleiere, tannpleiere, ingeniører (eks. maskin- og 

bygningsingeniør), finansmeglere, regnskapsførere 

og eiendomsmeglere. 

58 prosent i Akershus er sysselsatt innen yrker som 

anslås å ha lav sannsynlighet for å forsvinne, dette 

gjelder ledere, og akademiske- og høyskoleyrker, jf. 

figur 3.4. I Norge samlet er 52 prosent sysselsatt i 

disse yrkene. Teknologisk utvikling kan således 

virke å være en mindre utfordring for sysselsatte i 

Akershus sammenlignet med landet som helhet. 

Innad i Akershus vil imidlertid den teknologiske ut-

viklingen, sannsynligvis, slå ulikt ut grunnet en ulik 

yrkessammensetning. Ved å dele Akershus inn i fire 

regioner viser statistikk fra Akershus fylkeskom-

mune (2015) at andelen sysselsatte innen lavrisiko-

yrker varierer mye. Det er i Asker og Bærum at den 

største andelen sysselsatte innen disse gruppene 

befinner seg. På Øvre Romerike er kun 35 prosent 

er sysselsatt i akademiske-, høyskole- eller lederyr-

ker. I både Nedre Romerike og Follo er andelen 46 

prosent. 

3.2 Basiskompetansen for å kunne være end-

ringsdyktig og innovativ er i stadig endring 

Å gjennomføre utdanning er den viktigste faktoren 

for å komme ut i arbeid, og alt tyder på at dette også 

vil være tilfelle framover (Bjørnstad, Eggen, Røtnes, 

& Tofteng, 2016).  

Teknologisk utvikling legger press på jobbene til da-

gens lavt utdannende, og endrer det som anses 

som basiskunnskap på arbeidsmarkedet. God digi-

tal kompetanse er en forutsetning for å kunne fung-

ere i stadig flere yrker. Selv dagligvarebransjen og 

taxinæringen krever nå digitale ferdigheter, samar-

beidsevner, kognitive og organisatoriske egenska-

per. Det å ansette arbeidere med lave formelle fer-
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digheter, krever opplæring på jobben. Uten strate-

giske grep kan dette føre til en sterkere todeling av 

arbeidsmarkedet basert på kompetanse. 

En sentral utfordring i forbindelse med dette er å be-

stemme hvem som skal ha ansvar for å sikre at 

fremtidens arbeidstakere besitter den relevante ba-

siskompetansen. Skal dette ansvaret tar av utdan-

ningssystemet eller næringslivet? På arbeidsverk-

stedet blir det påpekt at koblingen mellom utdanning 

og arbeidslivet er for svak, og at mye av læringen 

skjer i arbeidslivet. Det er eksempelvis ofte er en 

mangel på tilegning av praktisk kompetanse ved 

universiteter og høyskoler. I tillegg er det et behov 

for flere ulike evalueringsformer fordi mennesker til-

egner seg kunnskap på ulike måter. 

I tillegg pekes det på at arbeidsgivere i flere tilfeller 

ikke er klar over hvilken kompetanse ulike studieret-

ninger tilbyr. Det er svært viktig at utdannelsespro-

grammene er innrettet for å imøtekomme kompe-

tansebehovet fra morgendagens arbeidsliv. En 

evne til å lære og lære må ligge til grunn for å sikre 

dynamisk kompetanse. Kanskje blir det mer opp-

merksomhet knyttet til læring framfor resultater. 

3.3 Kompetanse må oppdateres kontinuerlig, og 

læring i arbeidslivet blir stadig viktigere 

Den raske endringstakten har også medført at 

kunnskap og kompetanse har kortere varighet, og 

at behovet for løpende faglig oppdatering er 

økende. Endringer blir i stadig større grad en del av 

det bestående, og da må arbeidstakerne også bli 

endringsdyktige, og være mer yrkesmessig mobile. 

Mange av de som er i arbeid i dag vil måtte omstille 

seg til nye oppgaver både en og flere ganger.  

Behovet for ny kompetanse i arbeidslivet kan ikke 

dekkes av nyutdannede. Flere eldre arbeidstakere, 

raske endringer i arbeidslivet og behovet for at flere 

står lenger i arbeid, innebærer at livslang læring får 

stor betydning framover. Innen fagene industri og 

håndverk mener for eksempel Olsen (2012) det ville 

vært en idé om fagarbeiderne fikk bedre muligheter 

til å ta videreutdanning etter noen års erfaring.  

Etter- og videreutdanning gir positive effekter. Ifølge 

NIFU (2013) ser det generelt ut til at norsk arbeidsliv 

og bedrifter ligger langt fremme på læring i arbeids-

livet. Graden av opplæring og videreutdanning i ar-

beidslivet er gjennomgående høy. 80 prosent av 

virksomhetene som svarte på NHOs medlemsun-

dersøkelse (kompetansebarometeret) var villige til å 

heve kompetansen på dagens ansatte for å dekke 

bedriftens kompetansemangel ved å tilby kursing på 

arbeidsplassen og legge til rette for at ansatte kan 

ta fag eller svennebrev. Kompetanseinvesteringer i 

norske små og mellomstore bedrifter utgjør nær-

mere en tredel av de samlede kompetanseinveste-

ringene i Norge (Solberg mfl., 2013). I PIAAC-un-

dersøkelsen scorer Norge svært høyt på kompetan-

seheving i arbeidslivet. Blant de med lavest kompe-

tansenivå scorer Norge høyest av samtlige land 

(Berg, Bjørnstad, & Mark, 2016). 

Norge har imidlertid få konkrete tiltak rettet mot å 

stimulere til økt og mer systematisk læring i det dag-

lige arbeidet i bedriftene. Imidlertid settes det ofte 

krav til kompetansehevingsressurser gjennom tre-

partssamarbeidet. I tillegg kan den norske arbeids-

livsmodellen med et sammenpresset lønnsnivå kun 

legitimeres gjennom høy effektivitet og produktivitet, 

også hos de med lavest kompetanse. I dette ligger 

det også at arbeidsgiverne har sterke insentiver for 

å sikre at ansatte har høy kompetanse. Dersom 

kompetansenivået ikke opprettholdes, vil dette true 

et høyt norsk lønnsnivå, framtidig produktivitet, kon-

kurranseevne og en omfattende velferdsstat gjen-

nom forvitring av den norske arbeidslivsmodellen. 

Selv om det synes å være høy læringsintensitet i 

norske bedrifter, er det behov for en sterkere sat-

sing på og tydeligere politikk for etter- og videreut-

danning. For det første har Norge et betydelig høy-

ere kostnadsnivå enn de fleste andre land vi samar-

beider og konkurrerer med. Etterspørselen etter å 

ha konkurransedyktig kompetanse er derfor ekstra 

framtredende i Norge. For det andre er kompetanse 

ujevnt fordelt, både mellom individer, bedrifter, næ-

ringer og kommunene i Akershus. Kompetanseut-

vikling kan bidra til å styrke områder, både gjennom 
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å heve kompetansen til de som allerede bor der, og 

gjennom å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. 

Akershus har i utgangspunktet også gode forutset-

ninger for å tilpasse seg endringene som måtte 

komme fordi arbeidstokken har høy kompetanse, er 

raske til å ta i bruk ny teknologi, trives i jobb og viser 

endringsvilje (Berg, Bjørnstad, & Mark, 2016). 

3.4 Akershus er blant fylkene med høyest tilgang 

på arbeidskraft med høyere utdannelse 

Teknologisk utvikling vil som nevnt bidra til å øke 

etterspørselen av personer med høy kompetanse. 

Virksomhetene i Akershus er langt framme når det 

gjelder å ta i bruk høy kompetanse. Både Oslo og 

Akershus har et betydelig innslag av arbeidsplasser 

som krever høyere utdanning og innbyggere med 

høyere utdanning. Om lag 36 prosent av innbyg-

gerne i Akershus har høyere utdannelse (lang eller 

kort). I tillegg er Akershus blant de fylkene hvor flest 

unge fullfører videregående opplæring (både yrkes-

faglig og studieforberedende program), og hvor det 

blir brukt mest midler til forskning og utvikling per 

sysselsatt. Som pekt på av blant annet Bjørnstad 

mfl. (2016) gjør en høyere andel med høy kompe-

tanse arbeidsmarkedet mer robust og forenkler om-

stillingsprosesser. 

På landsbasis skiller altså Akershus seg ut med re-

lativt høyt kompetansenivå, i figur 3.5 målt som an-

del med lang høyere utdannelse (mer enn fire år). I 

følge OECDs diagnoserapport befant Akershus seg 

i 2014 i en likevekt med balanse mellom både høyt 

tilbud og høy etterspørsel etter høy kompetanse i 

markedet.6  

                                                      
6 Se OECD (2014), Skills Strategy Diagnostic Report – Norway, side 142-
144. 

Figur 3.5 Andelen av fylkets innbyggere (over 16 år) 
med lang høyere utdannelse  

 

Kilde: SSB, Tabell 08921 

Et viktig poeng som også skiller Akershus fra de 

fleste øvrige fylker er heterogenitet i kompetanse-

nivå på tvers av fylkets kommuner. Figur 3.6 illus-

trerer andelen av innbyggere med lang høyere ut-

dannelse, for de fire kommunene med høyest og la-

vest andel. Figuren tydeliggjør et klart skille mellom 

de kommunene med høy og voksende andel med 

høy kompetanse og de kommunene med lav og re-

lativt stabil andel. Vi får samme bilde dersom vi ser 

på andelen med høyere utdannelse samlet, og bil-

det snus på hodet dersom vi ser på andelen med 

grunnskole/videregående som høyeste oppnådde 

utdannelse.  

Figur 3.6 Andelen av kommunenes innbyggere (over 
16 år) med lang høyere utdannelse 

 

Kilde: SSB, Tabell 09429 
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Ved å dele Akershus inn i fire regioner finner vi at 

Asker og Bærum har flest med høyere utdannelse 

(lang og kort) og færrest med kun grunnskole. Øvre 

Romerike har flest med videregående opplæring 

som siste fullførte utdannelse, men også færrest 

med høyere utdanning og flest med kun grunnskole. 

Follo har færre med grunnskole og videregående 

opplæring enn Romerike (nedre og øvre), og flere 

med høyere utdanning. 

Behovet for master- og doktorgradskompetanse sy-

nes å være konsentrert om virksomheter i nærheten 

av landets største byer. For eksempel finner NHOs 

kompetansebarometer (2016) at nesten halvparten 

av bedriftene med stort behov for doktorgradskom-

petanse er lokalisert i Oslo og Akershus. Dermed er 

det naturlig at Asker og Bærum, i tillegg til Universi-

tets-kommunen Ås, har høyest andel av befolk-

ningen med lang høyere utdannelse. 
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Vår framtidige økonomi vil henge tett sammen med 

den demografiske utviklingen. Norge har opplevd 

og kommer til å oppleve større endringer i befolk-

ningssammensetningen. Dette vil påvirke både ar-

beidsmarkedet og kompetansebehovet i årene som 

kommer. Den første store endringen er utfordring-

ene knyttet til en aldrende befolkning, og den andre 

endringen er knyttet til innvandring. 

4.1 En økende andel eldre endrer arbeidslivet 

Norge, som de fleste andre industrialiserte land, vil 

oppleve store utfordringer knyttet til en stadig større 

overvekt av eldre i befolkningen. Eldrebølgen vil 

føre med seg en rekke samfunnsutfordringer.  

Utviklingen i forholdet mellom andelen eldre med 

behov for pleie og omsorg, og andelen yrkesaktive 

forsterker oppmerksomheten på utvikling og bruk av 

velferdsteknologi framover. Behov for entreprenør-

skap og innovasjon er avgjørende for produktivitets-

utviklingen, særlig i offentlig sektor. Dette handler 

om samarbeid på tvers av kompetanser. 

Uavhengig av i hvor stor grad vi lykkes i utviklingen 

av velferdsteknologiske løsninger, vil det sannsyn-

ligvis være et behov for langt flere årsverk innen 

helse og omsorg i årene som kommer, i Norge, og i 

Akershus. I dag står helse- og omsorg for hele 18 

prosent av sysselsettingen i Akershus, hvilket er un-

der andelen for Norge samlet sett på 21 prosent, 

men likevel den næringen med flest sysselsatte. I 

følge SSBs befolkningsframskrivinger vil andelen 

eldre i Akershus øke fra 14 prosent i 2017 til 19 pro-

sent i 2040. Utviklingen er som lag for resten av 

Norge, men noe svakere.   

Blant kommunene i Akershus er det imidlertid seks 

som vil ha en høyere andel eldre enn landsgjen-

nomsnittet i 2030.  Dette gjelder Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Aurskog-Høland, Nes og Hurdal. Disse 

kommunene har også en lavere andel sysselsatte 

(etter arbeidssted), enn gjennomsnittet for Akershus 

og Norge. Figur 4.1 illustrerer at de samme kommu-

nene, i tillegg til Asker og Bærum, også har en høy-

ere andel eldre enn snittet for Akershus i 2030. 

I dag arbeider det relativt mange ufaglærte innen 

helse- og omsorgsyrker, og denne sektoren vil trolig 

bli en viktig yrkeskarriere for ufaglærte framover, et-

tersom behovet for denne type kompetanse er syn-

kende ellers i næringslivet. I tillegg til ufaglærte, be-

nytter denne sektoren en stor andel personer med 

yrkesfaglig utdanning.  

 
Figur 4.1 Framskrevet kommunale avvik i prosentpoeng fra gjennomsnittlig andel innbyggere over 67 for 
Akershus for 2040 

 

Kilde: SSB, Tabell 11168 
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Samtidig er det et høyt antall personer i arbeidsfør 

alder som mottar helserelaterte ytelser, som også 

legger press på offentlige midler. Finansieringsut-

fordringene som følge av en relativt stor andel eldre 

i befolkningen, poengterer hvor viktig det er å sørge 

for at unge mennesker på en god måte integreres i 

arbeidslivet. 

4.2 Høy innvandring har skapt utfordringer for 

den norske arbeidslivsmodellen 

Den norske arbeidslivsmodellen har bidratt til små 

lønnsforskjeller sammenliknet med andre land.7 

Dette medvirker til at virksomheter investerer mer i 

opplæring til de med lite formell utdanning enn i 

andre land, og til at enkle rutinemessige arbeids-

oppgaver rasjonaliseres og automatiseres bort.8 En 

relativt flat struktur i store deler av norsk arbeidsliv 

fremmer tillit, samarbeid og kunnskapsflyt. Dette re-

presenterer sterke sider ved det norske arbeidslivet. 

Modellen har imidlertid blitt utfordret av økt lav-

lønnskonkurranse og nedgang i organisasjonsgra-

den, særlig i etterkant av EØS-utvidelsen i 2004.9  

Over de siste femten årene har det kommet mange 

innvandrere til Norge. Disse kommer av ulike grun-

ner og med svært ulike forutsetninger for å finne en 

plass i det norske samfunnet. Innvandrere er en 

svært heterogen gruppe. Det er større forskjeller 

mellom innvandrere med ulik landbakgrunn enn det 

er mellom innvandrere og den øvrige befolkningen. 

Eksempelvis går mange personer fra EU-land i Øst-

Europa over i lønnet arbeid i etterkant av arbeids-

søkerperioden. Innvandrere fra Afrika har derimot 

en lavere overgang til arbeid enn andre innvandrer-

grupper. Dette har blant annet sammenheng med at 

gruppene har ulik kompetanse, erfaring og mulighe-

ter til å tilegne seg den kunnskapen det er behov for 

i norsk arbeidsliv. 

                                                      
7 Den norske arbeidslivmodellen innebærer høy organisasjonsgrad, koor-
dinert lønnsfastsettelse og heltidskultur er viktig for utvikling av læringsin-
tensive jobber og for investering i ansattes kompetanse på alle nivå i virk-
somhetene. 

I Akershus var 20 prosent av befolkningen innvand-

rere i 2016, dette er 3 prosentpoeng høyere enn for 

Norge som helhet. På arbeidsverkstedet ble det 

pekt på at Akershus ikke i stor nok grad lykkes i å ta 

i bruk innvandrernes kompetanse, enten denne er 

formell eller uformell. Det er ønskelig med mer ef-

fektiv validering av innvandreres kompetanse, for å 

motvirke tendensene til økt polarisering som vi nå 

ser i arbeidsmarkedet, både nasjonalt og regionalt. 

I arbeidet med kompetanseplanen blir det et viktig 

tema å stimulere til at innvandreres medbrakte kom-

petanse utnyttes og utvikles. 

Et velfungerende arbeidsmarked forutsetter ba-

lanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse. 

Det er et behov for å benytte innvandreres kompe-

tanse i større grad enn det som gjøres i dag. Sta-

tistikk viser at innvandrerne oftere havner utenfor 

arbeidslivet, enn nordmenn. Det er også tydelig at 

mange havner i løsere arbeidsforhold, som midler-

tidige stillinger eller som selvstendige næringsdri-

vende i den framvoksende delingsøkonomien. Der-

som vi ikke lykkes i å integrere innvandrerne i større 

grad vil dette bidra til en todeling mellom løsarbei-

dersamfunnet og det norske arbeidslivet (Bjørnstad, 

Eggen, Røtnes, & Tofteng, 2016).  

I følge KS sin arbeidslivmonitor (2016) er mangel-

fulle norskkunnskaper identifisert som den største 

utfordringen med rekruttering av innvandrere, etter-

fulgt av manglende formelle kvalifikasjoner hos sø-

ker og vanskeligheter med å vurdere kvalifikasjoner 

og papirer fra utenlandske utdanningsinstitusjoner. 

Økende internasjonal migrasjon gjør det blant annet 

nødvendig med mer effektive kvalifiseringsløp for 

flyktninger og innvandrere. Vernet arbeidsplass er 

et tiltak som kan bidra til raskere integrering. 

8 Se eksempelvis Bjørnstad mfl., (2016), Den norske arbeidslivsmodellen 
med produktivitet i verdenstoppen 
9 Se eksempelvis Bjørnstad mfl., (2016) Innvandrersysselsetting og kon-
sekvenser for norske arbeidere. 

https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5769579803596e5360b7cd79/1466521499884/R37-2016+Den+norske+arbeidslivsmodellen+med+produktivitet+i+verdenstoppen.pdf
https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5769579803596e5360b7cd79/1466521499884/R37-2016+Den+norske+arbeidslivsmodellen+med+produktivitet+i+verdenstoppen.pdf
https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5853cbab9f7456e64f284478/1481886642103/SFL+R5-2016+Innvandrersysselsetting+og+konsekvenser+for+norske+arbeidere.pdf
https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5853cbab9f7456e64f284478/1481886642103/SFL+R5-2016+Innvandrersysselsetting+og+konsekvenser+for+norske+arbeidere.pdf
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Akershus er en kunnskapsregion, og har lykkes 

med å utvikle og tiltrekke seg produktive kunn-

skapsmiljøer. Veksten i antall arbeidsplasser ligger 

godt over landsgjennomsnittet. Omstillingsbehovet i 

samfunnet må også knyttes til næringsmessige 

endringer, særlig som følge av globalisering og en 

overgang til mer langsiktige og bærekraftige løs-

ninger. I skjæringspunktet mellom eksisterende 

næringsklynger og komplementære kunnskapsnæ-

ringer vokser nye næringer frem. En slik utvikling vil 

stille nye krav til kunnskap og ferdigheter. Ikke minst 

vil det kreve evne til nytenking, samarbeid og tverr-

faglige løsninger.  

Framtidens næringsliv vil høyst sannsynlig kreve 

mer kompetanse av sine ansatte, og uten tydelige 

politiske satsninger kan dette bidra til mer polarise-

ring og utenforskap. 

5.1 Det er behov for ny kompetanse i omstil-

lingen mot mer bærekraftige løsninger 

Kompetansebehovet i framtiden vil avhenge av 

hvilke næringer som vil være dominerende. Sann-

synligvis vil næringer som Norge allerede har et ut-

viklet komparativt fortrinn i, fortsette å være viktig 

uavhengig av øvrige drivkrefter. Dette gjelder ek-

sempelvis fiske og fiskeoppdrett, kraftkrevende in-

dustri, sjøfart og produksjon av elektrisk kraft. Felles 

for disse er blant annet at de alle benytter en høy 

andel med yrkesfaglig utdanning, hvilket støtter opp 

om et videre behov for denne type kompetanse. 

I tillegg er det en nasjonal vekst i mer kunnskapsin-

tensiv virksomhet rettet mot fornybar energi og 

miljø, og velferds- og bioteknologi og helse. Også 

innen disse næringene er det flere sentrale virksom-

heter lokalisert i og rundt Akershus.  

I vår scenariobaserte framskriving av framtidens 

kompetansebehov finner vi at særlig behovet for ar-

beidskraft med yrkesfaglig kompetanse, jf. figur 5.1, 

                                                      
10 Se Bjørnstad mfl., (2016), Scenarioanalyse - framtidig kompetanseetter-
spørsel i Norge.  

men også med høy kompetanse innen realfag, øker 

i omstillingen mot et ”grønnere” Norge.10 Klima- og 

miljøutfordringene stiller også krav til nye politiske 

strategier, og kan dermed sannsynligvis øke etter-

spørselen etter kompetanse på områder som øko-

nomi, humaniora og samfunnsfag.  

Eggen, Mark og Røtnes (2014) har også konkludert 

med at etterspørselen etter avansert IKT-kompe-

tanse vil øke framover. Behovet øker særlig i privat 

tjenestesektor, men også i offentlig sektor og i indu-

strien. I offentlig sektor er det primært innenfor sik-

kerhet, helse og utdanning at behovet vil øke. Med 

utgangspunkt i dagens tilbud av IKT-utdannelser og 

studenttilstrømming ser det ut til å bli et større gap 

mellom tilbud og etterspørsel nasjonalt. 

Det er likevel ikke opplagt at det de unge velger ut-

dannelsesretninger i henhold til det næringslivet og 

offentlig sektor etterspør. Forskning viser at søker-

nes preferanser påvirkes av en rekke forhold, blant 

annet signaler fra arbeidsmarkedet, rollemodeller 

og oppfatninger om utdanning og identitet (Jensen 

mfl. 2009, Bøe 2012, Corbett 2010, Rønning 2009, 

Sjaastad 2011). Mye tyder på at dagens og kom-

mende studenter tilpasser seg arbeidsmarkedets 

behov, noe som for eksempel kommer til uttrykk i 

den økningen i søkertall til ingeniørfag man så når 

norsk petroleumsnæring gikk godt og tilsvarende 

fall i søkertall de siste årene med nedgangstider.  

Imidlertid fant NHO i sitt siste kompetansebarome-

ter at det allerede er et udekket kompetansebehov i 

flere næringer i Akershus. Tilgang på arbeidskraft 

med riktige kvalifikasjoner er en begrensning i pro-

duksjon. Dette har resultert i at flere av bedriftene 

har ansatt personer med andre kvalifikasjoner, eller 

valgt å ikke ansette noen i det hele tatt, som i noen 

grad har hindret produksjonsøkning og konkurran-

sedyktighet. Fire av ti virksomheter svarte at kom-

5 Næringsmessige endringer påvirker kompetansebehovet 

https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5810926dd482e9e1f11e6954/1477481075785/R49-2016+Scenarioanalyse+framtidens+kompetanseettersp%C3%B8rsel+i+Norge.pdf
https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5810926dd482e9e1f11e6954/1477481075785/R49-2016+Scenarioanalyse+framtidens+kompetanseettersp%C3%B8rsel+i+Norge.pdf
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petansemangel har ført til at de har latt være å ut-

vide, eller at de har tapt kunder eller markedsande-

len, mens 20 prosent sier at de har måttet redusere 

virksomheten. Ifølge NHOs kompetansebarometer 

(2016) hadde hele 60 prosent av medlemsbedrif-

tene et behov for å ansette personer med yrkesfag-

lig bakgrunn. NAVs bedriftsundersøkelse (2017) fin-

ner at 11 prosent av bedriftene i Akershus svarer at 

de enten har mislykkes i å rekruttere eller har måttet 

ansette noen med lavere eller annen formell kom-

petanse enn det de egentlig ønsket. Dette er ett pro-

sentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. Seks 

prosent av bedriftene har opplevd rekrutteringspro-

blemer grunnet for få kvalifiserte søkere i Akershus, 

dette gjelder 8 prosent på landsbasis. Fordelt på yr-

ker er det høyest estimert mangel på kvalifiserte sy-

kepleiere, helsefagarbeidere og andre helseyrker, 

kokker og sivilingeniører.  

Det er altså ikke alltid like lett å påvirke unges ut-

danningsvalg. Dette ser vi at særlig gjelder dette for 

yrkesfagene, hvor det over lengere tid har vært for 

få som gjennomfører i forhold til næringslivets etter-

spørsel. Dette tyder på at det er et behov for enda 

mer positiv omdømmebygging og holdningsend-

ringer knyttet til yrkesfaglig opplæring. 

Et spørsmål man må stille seg er, gitt framskriving-

ene i etterspørsel etter kompetanse, om det er be-

hov for enda flere tiltak for å trekke studenter til tek-

nologi- og yrkesfagene, og en strengere prioritering 

innen norsk høyere utdanning. 

5.2 Etterspørselen etter yrkesfaglig kompetanse 

er, og vil fortsette å være høy 

Yrkesfagene består av blant annet bygg- og an-

leggsfag, elektrofag, mekaniske fag, tekniske fag og 

andre håndverksfag, men også av pleie- og om-

sorgsfag.  

I vår analyse av framtidens kompetansebehov fin-

ner vi at etterspørselen etter både høyere utdan-

nelse og yrkesfag vil holde seg sterk i årene som 

kommer, uavhengig av hvilke drivkrefter en ser for 

seg at kommer til å dominere utviklingen (Bjørnstad, 

Røtnes, & Aasland, 2015). Dette illustreres i figur 

5.1. Størst er etterspørselen etter kompetanse in-

nen bygg og anlegg, elektrofag og industriell pro-

duksjon.  

Analysen bygger på endringskrefter knyttet til miljø 

og koordinering av lønnsdannelsen, og ender med 

fire scenarioer for framtidig kompetanseetterspør-

sel. Behovet for yrkesfaglig kompetanse øker uav-

hengig av scenario, men det øker mest i en framtid 

med stor satsning på miljøteknologi (Grønt mang-

fold og Forpliktende Norge), men også i en framtid 

med høy innvandring og mindre koordinering i 

lønnsdannelsen (Frie Norge og Grønt mangfold). 

Figur 5.1 Etterspørselen etter arbeidskraft med yrkesfaglig opplæring 
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I en framtid med mindre koordinert lønnsdannelse, 

anslår vi at myndighetenes innflytelse på kompetan-

sebehovet er mindre, og at det i større grad er næ-

ringslivet som styrer retningen i utdanningstilbudet. 

Dette bidrar til større lønnsforskjeller mellom ulike 

kompetanser og enda høyere etterspørsel etter yr-

kesfaglig kompetanse da denne blir relativt sett bil-

ligere, og dermed i mindre grad erstattet av tekno-

logi. 

Ifølge NHOs kompetansebarometer (2016) oppga 

hele 60 prosent av medlemsbedriftene at de hadde 

et behov for å ansette personer med yrkesfaglig 

bakgrunn. Det vil være nødvendig å rekruttere flere 

unge til yrkesfaglig opplæring for å sikre den yrkes-

faglige kompetansen næringslivet vil ha behov for 

framover. Mangelen på ingeniører i industri, bygg 

og anlegg uten praktisk erfaring er allerede et stort 

problem på landsbasis (Olsen, 2012). Fagarbeider-

nes praktiske innsikt og teoretiske forståelse bidrar 

til å løse utfordringer i samarbeid med eksempelvis 

sivilingeniørene. Det vil si at arbeidskraft med yrkes-

faglig kompetanse kan komplementere de med høy-

ere utdannelse. Hvis færre velger yrkesfag eller 

dropper ut, vil vi få problemer med å dekke etter-

spørselen etter arbeidskraft i viktige sektorer og 

bransjer.  

I Akershus er det særlig å sikre en økning i tilbudet 

av personer med yrkesfaglig kompetanse som vil 

være en utfordring framover. For å imøtekomme 

den økende etterspørselen, er det et behov for at 

flere unge velger yrkesfaglig utdanning og at det 

opprettes flere lærlingplasser i videregående opp-

læring i Akershus. I følge NHOs kompetansebaro-

meter (2016) er det en stor mangel på yrkesfaglig 

kompetanse også i Oslo og Akershus, men kun 40 

prosent av virksomhetene tilbyr lærlingplasser. På 

landsbasis tilbyr 56 prosent av virksomhetene dette. 

Det er trolig også nødvendig å videreutvikle og syn-

liggjøre alternative opplæringsløp fram mot fag- el-

ler svennebrev og styrke etter- og videreutdan-

ningsmulighetene. 

På tross av flere års arbeid med å øke andelen som 

velger yrkesfaglig ser vi at den er fallende, jf. figur 

5.2, og andelen som velger yrkesfaglig er lavere 

enn i resten av landet. I følge Utdanningsetaten falt 

andelen som søkte seg til yrkesfaglig videregående 

opplæring i Norge 48 prosent til 44 prosent mellom 

2012 og 2017. I Akershus er det imidlertid kun en 

tredjedel som søkte yrkesfaglig videregående opp-

læring i 2017, og andelen har falt fra 39 prosent i 

2012. Et økende antall av disse søker imidlertid læ-

replass, dette gjelder om lag 18 prosent av de som 

søkte yrkesfaglig i 2017.  

Figur 5.2 Utviklingen i antall søkere til yrkesfaglig og 
studieforberedende videregående opplæring. In-
deks 2012=100. 
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Har yrkesfagene lavere status i samfunnet? 

Det kan være utfordrende å rekruttere personer til 

yrkesfagene fordi retningen ofte blir assosiert med 

yrker med en lavere status, enn yrker som krever 

høyere utdannelse. Halvor Spetalen (2014) ved 

Høyskolen i Oslo og Akershus peker for eksempel 

på at den politiske debatten som går på at personer 

som ikke lykkes i skolen bør velge yrkesfaglig er 

med på å skape et B-lag for de som velger yrkesfag. 

Dette gjør det utfordrende å tiltrekke de mest skole-

flinke, og det kan ha negative konsekvenser for en-

keltelever og omdømme om kun et fåtall av elevene 

har søkt seg til yrkesfagene fordi personen faktisk 

ønsker dette, i motsetning til at yrkesfagene kan 

fungere som en buffer som følge av at kravene ofte 

er lavere enn ved studiespesialisering. 

Utfordringer knyttet til yrkesfagenes omdømme ble 

også tatt opp som viktig på arbeidsverkstedet.  Det 

bør legges ned strategisk arbeid for å anerkjenne 

og heve status til praktisk kompetanse. Her har 

sannsynligvis både media og foreldre et stort an-

svar. I tillegg peker deltakerne på arbeidsverkstedet 

på at karriereveiledningstilbudene er utilstrekkelige. 

Det er behov for å styrke kompetansen til veiledere 

samt inkludere foreldre i karriereveiledningsproses-

sen. 

Manglende informasjon om mulighet kan redusere 
søkerantallet til yrkesfaglig opplæring 

NHO (2016) og flere av deltakerne på arbeidsverk-

stedet peker på ufullstendig kjennskap til mulighet-

ene og uprøvde praktiske ferdigheter, som en viktig 

grunn til at relativt få velger yrkesfaglig utdannelse. 

På de videregående skolene og på ungdomsskolen 

er veilederfunksjonen viktig, da elevene selv ofte 

har manglende innsikt. Det er derfor viktig å satse 

på rådgivningstjenesten. På arbeidsverkstedet pe-

kes dette på som en nøkkel for å styrke yrkesfa-

gene. 

Det kan også tenkes at mange unge velger studie-

forberedende fordi de er usikre på hva de ønsker å 

arbeide med, og er redde for at yrkesfaglig opplæ-

ring kan redusere valgmulighetene deres (Olsen & 

Reegård, 2013). Det er viktig å gjøre det mer all-

ment kjent at det å velge yrkesfag ikke stenger veien 

for høyere utdannelse senere. Samtlige yrkesfag-

lige retninger gir mulighet for å oppnå studiekompe-

tanse. Uavhengig av om elevene velger et utdan-

ningsprogram som er studieforberedende eller yr-

kesfaglig, har de læreplaner med kompetansemål 

som er helt like eller like opp til et visst nivå i fagene 

norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag 

og kroppsøving.  

Begrunnelsen for at disse allmenndannende fagene 

også er viktige for elever som velger et yrkesfaglig 

utdanningsprogram, har vært todelt. For det første 

er fellesfagene viktige for selve yrkesutdanningen 

og yrket. Mange vil for eksempel trenge gode eng-

elskkunnskaper. For det andre danner fellesfagene 

grunnlaget for å kunne ta påbygging til generell stu-

diekompetanse. Tiltak som muligheten til å kombi-

nere fagbrev med studiekompetanse gjennom for 

eksempel tekniske allmennfag (TAF), som i dag kun 

tilbys i noen fylker, vil også gjøre det lettere å velge 

yrkesfaglig. 

Det foreslås på arbeidsverkstedet at samspillet mel-

lom videregående opplæring og høyere utdanning 

styrkes, dette gjelder for både yrkesfagene og stu-

dieforberedende. 

Yrkesfagutdannede – i lavlønnskonkurranse? 

En annen utfordring som kan ha innvirkning på re-

krutteringen til yrkesfagene, kan være lavlønnskon-

kurransen flere typiske yrkesfagsnæringer preges 

av. Dette gjelder særlig for bygg og anlegg. Bjørn-

stad mfl. (2015) finner at norsk utdannede arbeids-

takere, til en viss grad, har blitt presset ut av ar-

beidsmarkedet av arbeidsinnvandrere som tilbyr 

konkurrerende kompetanse til lavere pris. 

Her er det nødvendig med strategier som er tydelige 

på hvorvidt det er et politisk mål å utdanne personer 

med yrkesfaglig kompetanse i Norge, eller om 

denne kompetansen kan importeres fra andre land.  
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Blir elevene ivaretatt? 

Det er særlig innen yrkesfagene at en lav andel full-

fører videregående opplæring. I Norge fullfører i un-

derkant av 40 prosent av elevene på yrkesfag på 

normert tid, og om lag 18 prosent fullfører på mer 

en normert tid, i Akershus er det 46 prosent som 

fullfører på normert tid. Disse tallene er svært lave 

sammenlignet med ved studieforberedende utdan-

ning, hvor i underkant av 80 prosent fullfører på nor-

mert tid og om lag 10 prosent på mer enn normert 

tid, jf. figur 5.3. Også når det gjelder studieforbere-

dende er andelen som fullfører på normert tid høy-

ere i Akershus, enn for landet samlet sett. Andelen 

som slutter underveis i videregående opplæring er 

også langt lavere i Akershus, sammenlignet med 

Norge som helhet. I Akershus er det 30 prosent som 

stopper underveis i yrkesfaglig utdanning, mens det 

kun er 9 prosent frafall på studieforberedende, for 

Norge som helhet er tilsvarende tall 32 og 12 pro-

sent. Denne andelen er fallende både for Norge 

som helhet og for Akershus.  

At andelen som fullfører er langt høyere for studie-

forberedende enn yrkesfagene, er på tross av at en 

rekke undersøkelser konkluderer med at etterspør-

selen etter arbeidstakere som ender utdannelsen 

med studieforberedende videregående opplæring 

vil være lav og fallende framover (Bjørnstad & 

Skjerpen, 2006; Bjørnstad, Eggen, Røtnes, & 

Tofteng, 2016). Dette kan gi en indikasjon på at ele-

vene som velger yrkesfaglig ikke blir godt nok fulgt 

opp i løpet, eller at de på annet vis er skuffet over 

kvaliteten på utdannelsen. Dette poengterer hvor 

viktig det er at det blir rettet mer oppmerksomhet 

mot yrkesfagene i årene som kommer. Dette 

handler både om å rekruttere flere elever til 

yrkesfagene, men også i stor grad å ivareta de som 

velger yrkesfalig både under og etter utdanningen. 

Figur 5.3 Utviklingen i andelen som fullfører videre-
gående opplæring (på mer eller mindre enn fem år) 

 

Kilde: SSB, Tabell 10994 

På arbeidsverkstedet ble det peket på at det er et 

behov for å styrke kompetansen til lærerne på yr-

kesfagene, og det bør være bedre dynamikk mellom 

yrkesfag og arbeidsliv, særlig med tanke på lærling-

plasser. Dette for å øke utdanningens relevans og 

lukke forventningsgapet mellom arbeidslivets for-

ventninger og kandidatens kvalifikasjoner. Gjennom 

yrkesfagløftet har blant annet tilskudd til nye lære-

bedrifter og lærlingtilskudd økt. Målet er at samar-

beidet mellom skole og arbeidsliv skal blir tettere og 

at de ulike løpene i fag- og yrkesopplæringen skal 

bli mer fleksible, i tillegg til at kvaliteten og relevan-

sen i opplæringen skal styrkes. 

Hvordan styrke rekrutteringen og kvaliteten i fagut-

danningen synes derfor å være en relevant 

problemstilling uavhengig av hvilke drivkrefter en 

mener vil ha mest innvirkning på landet framover. 
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Det er flere utfordringer identifisert innenfor temaet 

utenforskap, men kanskje viktigst er unge og inn-

vandrere som faller utenfor både utdanningssyste-

met og arbeidslivet. Unge som faller utenfor sam-

funnets rammer er en særlig stor utfordring, for 

både samfunnet og den enkelte. Derfor har sikring 

av en god gjennomføring av utdanningsløp, samt en 

sikker overgang til og inkludering i arbeidslivet for 

unge vært en hovedsatsning for politikere i en 

årrekke.11 Likevel havner store andeler unge utenfor 

etablerte utdanningsløp og utenfor arbeidsmarke-

det. 

6.1 Andelen unge i utenforskap varierer mellom 

kommunene 

Det er et økende antall unge mennesker som hver-

ken er i et utdanningsløp eller i arbeid (NEET).12 I 

2016 gjaldt dette 7 prosent av personer mellom 15 

og 29 år på landsbasis, og 10 prosent av dem mel-

lom 25 og 29 år. Studier viser at de som først havner 

innen denne statistikken ofte forblir i utenforskapet, 

mens andre havner innen denne gruppen for en kor-

tere periode i forbindelse med eksempelvis et friår 

til reising etter videregående (Bø & Vigran, 2015). 

Personer som tilhører NEET-gruppen har imidlertid 

gjennomgående lavere utdanning enn befolkningen 

for øvrig og en stor andel er innvandrere uten kjent 

utdanning. 

Arbeidsledigheten i Akershus ligger godt under 

gjennomsnittet for Norge. Arbeidsledigheten blant 

unge (mellom 15 og 29) ligger imidlertid nærmere 

landsgjennomsnittet, og er svakt fallende både på 

landsbasis og i Akershus. Innad i Akershus sine 

kommuner varier imidlertid ledigheten, jf. figur 6.1. 

Spennet for 2016 ligger mellom 1,9 prosent unge le-

dige mellom 15 og 29 i Bærum, og en andel på 3,5 

for Ullensaker. Dette er da uansett langt lavere enn 

for landet samlet sett. Andelen uførepensjonister på 

6,4 prosent mellom 16 og 66 er også lavere i Akers-

hus, sammenlignet med Norge som helhet (8,8 pro-

sent).

 
Figur 6.1 Kommunale avvik i prosentpoeng fra samlet ledighet for Akershus på 2,6 prosent i 2016. 

 

Kilde: SSB 

                                                      
11 Eksempler på innsats som har vært innført i nyere tid er samarbeidet Ny 
giv, Losprosjektet og Yrkesfagløftet. 
12 NEET-begrepet (Not in Employment, Education or Training) brukes pri-
mært om unge personer under 30 år, som altså verken er i arbeid, utdan-
ning eller opplæring. I denne sammenheng vil arbeid eller sysselsetting 

være ensbetydende med inntektsgivende arbeid eller midlertidig fravær 
fra dette. 
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6.2 Hvorfor faller flere utenfor? 

De aller fleste som havner utenfor, havner utenfor 

av en grunn. Det handler ofte om unge mennesker 

som ikke klarer å leve opp til samfunnets forvent-

ninger. Det finnes for eksempel ikke like mange ma-

nuelle arbeidsplasser uten krav til mye formell kom-

petanse som det gjorde tidligere. Det er altså ikke 

slik at det er flere unge med lav kompetanse i Norge 

eller i Akershus, men det er færre jobber for dem. 

Dette i hovedsak som følge av globalisering og tek-

nologisk utvikling, da kravet til kompetanse økt ve-

sentlig med denne utviklingen.  

For de som ikke ønsker å ta utdanning er alternati-

vet enten å kjempe om de jobbene som faktisk fin-

nes, eller bli støttet på annen måte. Enkelte studier 

tyder på at både etterspørselen etter og tilbudet av 

arbeidskraft med lite kompetanse er fallende, men 

at etterspørselen faller raskere enn tilbudet 

(Markussen & Røed, 2017). Det kan dermed ikke 

utelukkes at vi i årene framover vil se en vekst i 

unge mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet.    

Markussen og Røed (2017) peker på at det å havne 

på bunnen av inntektsfordelingen i dag innebærer 

at man stenges ute av arbeidslivet, mens tidligere 

innebar dette arbeid lav lønn. Forskerne peker vi-

dere på at et jevnt over høyere krav til kompetanse 

i hele næringslivet og et bredere trygdesystem, uten 

nok personrettet oppfølging, enn tidligere kan for-

klare utviklingen.  

Dette tyder på at Norge ikke helt har løst proble-

mene som oppstår i bunnen av inntektsfordelingen. 

Og som forsterkes av at vi i tillegg til teknologisk ut-

vikling og globalisering, har et ønske om å holde på 

et sammenpresset lønnsnivå. 

6.3 Hvem faller utenfor? 

Av de unge i utenforskapet er det flest menn. Dette 

har sannsynligvis en sammenheng med at yrkene 

som har krevd fysisk styrke, men mindre formell 

kompetanse, er blant de mest utsatte for automati-

sering, jf. figur 3.3. Et eksempel er skogsarbeidere 

og sveisere, et annet er ufaglærte riggarbeidere in-

nen oljebransjen. Figuren under viser fordelingen av 

menn innen yrkesgrupper. 56 prosent av menn be-

finner seg i yrker med relativt lav sannsynlighet for 

å forsvinne (ledere, akademiske yrker og høysko-

leyrker), dette gjelder 60 prosent av kvinner, som i 

større grad arbeider med akademiske- og høysko-

leyrker. Imidlertid er andelen menn som i liten grad 

er utsatt for å bli utkonkurrert av teknologi langt la-

vere i Akershus enn i landet for øvrig, hvor kun 49 

prosent arbeider som ledere, eller innen akade-

miske- og høyskoleyrker. 

Figur 6.2 Fordeling av sysselsatte menn i Akershus 
etter yrkesgruppe. 2016. 

 

Kilde: SSB, Tabell 09791 

Selv om denne utfordringen er mindre i Akershus 

enn i andre steder i landet, er det et stort behov for 

å vi ta vare på dem som er offer for teknologisk ut-

vikling og opplever at deres arbeidsplasser forsvin-

ner. Unge som er i ferd med å falle ut av opplæ-

ringssystemet, må gis en sjanse til å komme inn i 

det lærende arbeidslivet. Elever som har liten evne 

eller vilje til mer skolegang rett etter grunnskolen, 

bør få mulighet til å velge mer fleksible ordninger for 

praksisplasser, for eksempel med opplæring direkte 

i bedrift etter ungdomsskolen.  
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Samfunnsutfordringene i dag er i økende grad tverr-

faglige, og krever at ulike kompetanser sees i sam-

menheng. Samtidig stiller arbeidslivet høyere krav 

til sine ansatte, og personer med lite formell kompe-

tanse kan risikere å utkonkurreres av teknologi. 

Akershus har imidlertid et godt utgangspunkt for å 

takle samfunnsendringer gjennom et mangfoldig 

næringsliv, nærhet til hovedstaden og en høykom-

petent og mobil arbeidsstokk. Det er likevel viktig at 

utfordringer knyttet til utenforskap og demografiske 

endringer hensyntas når en kompetansepolitisk 

strategi skal utformes. Dette gjelder særlig hvordan 

unge som faller utenfor utdanningsløp og arbeidsliv 

skal ivaretas, men også hvordan innvandrere skal 

integreres i det norske samfunnet.  

God samordning av kompetansepolitikken regionalt 

forutsetter god koordinering mellom nasjonal og re-

gional politikk, kommunene og næringslivet. Til-

gangen på relevant kompetanse i arbeidsmarkedet 

må styrkes gjennom et mer systematisk samarbeid 

mellom fylkeskommunen og kompetanseaktører 

som det næringsrettede virkemiddelapparatet, kom-

muner, partene i arbeidslivet, NAV, studieforbund, 

fagskoler, universiteter og høyskoler. De regionale 

partnerskapene må mobiliseres sterkere i arbeidet 

med å møte kompetanseutfordringene. 

Et mål i den nasjonale kompetansepolitiske strate-

gien er å: 

«Styrke regionalt folkevalgt nivås kompetansepoli-

tiske ansvar og samordningsrolle, og legge bedre til 

rette for regionalt samarbeid mellom ulike kompe-

tanseaktører.» 
Nasjonal kompetansepolitisk strategi 

7.1 Behovet for bedre samspill mellom utdanning 

og arbeidsliv er kjernen i den regionale pla-

nen 

Samfunnets evne til å imøtekomme arbeidsmarke-

dets kompetanseetterspørsel og skape nye vekst-

muligheter avhenger også av hvordan utdannings-

institusjonene som tilbyr utdanning tilpasser seg 

endringene i kompetanseetterspørselen. Høy kvali-

tet og relevans i utdanningen bør være et opplagt 

mål uavhengig av framtidsscenario. Har vi institu-

sjoner som tilbyr studenter kompetansen privat og 

offentlig sektor har behov for?  

Raske teknologiske endringer gjør det krevende å 

lage prognoser for framtidig kompetansebehov. 

Dette er en utfordring både for arbeidslivet, arbeids-

livsaktører (eksempelvis NAV og kommunene) og 

utdanningsinstitusjonene. Dette er en utfordring 

fordi det blir mer krevende for å investere, utvikle og 

iverksette tilpassede utdanningstilbud. Det er også 

vanskelig for unge å vite hvilken retning bør de bør 

ta, når kompetansebehovet i framtiden er ukjent. 

Mange av de som nå er under utdanning vil sann-

synligvis få arbeidsoppgaver som ikke finnes i dag. 

Yrket ved endt utdannelse er i mindre grad gitt enn 

tidligere, og oppmerksomheten fra arbeidslivet er på 

vei bort fra de tradisjonelle yrkene, og over til mer 

dynamisk kompetanse.  

Utviklingen peker i retning et behov for å i større 

grad arbeide tverrfaglig om generiske oppgaver. Ut-

danningssystemet må gi en god basis, og bred og 

tverrfaglig kompetanse av høy kvalitet som kan be-

nyttes på ulike felt. Ettersom arbeidslivet trenger 

stadig mer dynamisk kompetanse kan lærerens 

rolle i større grad bli en tilrettelegger av læringspro-

sessen, heller enn primær kunnskapsformidler. 

Utdanningssystemet må holde tritt med endrings-

kreftene. En del av den regionale planen må være 

å i større grad integrere næringslivet med kompeta-

sepoltikken, for å sikre at kompetansen som tilbys 

er i samsvar med kompetansen som etterspørres. 

På arbeidsverkstedet pekes det på som svært viktig 

at utdanning og arbeidsliv kobles tettere og tidligere, 

for å få flest mulig unge ut i arbeidslivet. Dette vil 

bidra til at både elever og lærere får et bedre inn-

blikk inn i arbeidslivet. Eksempler på samarbeid er 

Ungt entreprenørskap eller kreative skolebygg som 

samlokalisere skoler med næringsliv. 

7 Utfordringene må tas hensyn til i kompetansepolitiske strategier for 
fremtiden 
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Det foreslås også å tørre å satse ved å eksempelvis 

sette opp eksperimentell klasser som kan gå foran 

som eksempel. Dette er noe som allerede skjer ved 

noen skoler i Norge, Ullern videregående skole blir 

trukket fram som étt eksempel. Det er viktig at det 

skapes plattformer hvor erfaringer kan deles, slik at 

det blir lettere for andre å følge eksemplene. 

7.2 Bør næringslivet ta større ansvar for utvik-

lingen av uformell kompetanse? 

Den raske endringstakten har også medført at 

kunnskap og kompetanse har kortere varighet, og 

at behovet for løpende faglig oppdatering er 

økende. Endringer blir i stadig større grad en del av 

det bestående, og da må arbeidstakerne også bli 

dyktige på å endre kompetanse, og være mer yrkes-

messig mobile. Mange av de som er i arbeid i dag 

vil måtte omstille seg til nye oppgaver både en og 

flere ganger. Det er naturlig å stille seg spørsmålet 

om det vil være behov for flere systematiske tiltak 

for å styrke læring og omstillingsevne i arbeidslivet 

framover.

Omstillingene kan være både av formell og uformell 

art, men bedriftene har typisk en stor rolle. Siden 

mange bedrifter opplever tid som en utfordring, 

trengs det tiltak som legger til rette for at læringen 

kan integreres i bedriftens virksomhet. Det kan bety 

mer politikk rettet mot praktisk opplæring, men det 

kan også være aktuelt å vurdere former for videre-

utdanning som lettere lar seg gjennomføre i jobben. 

I tillegg er det en utfordring at den ikke-formelle opp-

læringen ofte ikke ender med noen form for doku-

mentasjon på kvalifiseringen (Damvad, 2013). Økte 

muligheter for å anerkjenne ikke-formelle kvalifika-

sjoner vil bidra til å støtte opp om ikke-formell opp-

læring. 

På arbeidsverkstedet blir det pekt på at holdninger 

og trening av ferdigheter er nødvendig å kunne mo-

bilisere den ferdigheten som er der. Erfaringskom-

petanse må får bedret status.  
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