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Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomført denne utredningen på vegne av Buskerud Fylkeskommune.  

Takk til Buskerud Fylkeskommune for oppdraget og for muligheten til å gjøre et dypdykk i de endringskrefter og 

kompetansebehov som næringslivet i Buskerud står ovenfor.  

Vi vil også benytte anledningen til å takke informantene for å sette av tid til å dele av sine erfaringer med oss. 

Prosjektgruppen har hatt jevnlig dialog med fylkeskommunen underveis i prosjektet. Fylkeskommunen har også fått 

mulighet til å lese og kommentere på et førsteutkast av rapporten. Likevel er det viktig å påpeke at rapporten er 

Samfunnsøkonomisk analyse sin og ikke en refleksjon av Fylkeskommunes vurderinger. 

Fylkeskommunen og øvrige interessenter står fritt til å bruke rapporten i eget utviklingsarbeid. 
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På vegne av prosjektteamet 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 

  

Forord 



 

 

IV FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I BUSKERUD | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 

Rapporten oppsummerer Samfunnsøkonomisk Ana-

lyse sin analyse av framtidig kompetansebehov i næ-

ringslivet i Buskerud. I prosjektet har vi kartlagt og 

analysert dagens og framtidig kompetansebehov i 

Buskerud, med hovedvekt på de fire satsingsområ-

dene som er definert i gjeldende FoUoI-strategi 

(Buskerud Fylkeskommune, 2017):  

1. Eksisterende teknologi i nye anvendelser 

2. Energi, klima og miljø 

3. Helse og omsorg 

4. Opplevelsesindustri 

Analysen er utarbeidet på bakgrunn av tilgjengelig lit-

teratur, sysselsettingsstatistikk og intervju med be-

driftsledere, NHO og regionale kompetansemeglere.  

Kompetanse kan forståes som menneskers formelle 

utdanning og uformelle kompetanse (evner, erfaring, 

ferdigheter mv). I rapporten har vi lagt denne brede 

forståelsen av kompetansebegrepet til grunn.  

Kompetansebehovet i Buskerud 

I 2017 hadde 126 000 mennesker sin arbeidsplass i 

Buskerud. Samfunnets kompetanseetterspørsel av-

henger av hvilke aktiviteter samfunnet etterspør, 

men også av hvordan disse aktivitetene utføres. Bus-

kerud er et industrifylke, med en høyere andel syssel-

satte i industrien enn landet for øvrig, og med det et 

betydelig innslag av arbeidsplasser som krever syssel-

satte med fagbrev og eller høyere teknisk utdanning. 

Motsatt er sysselsettingen innen administrasjon, og 

personrettede regionale tjenester og kunnskapsba-

serte næringer noe lavere i Buskerud enn i landet for 

øvrig (også sett bort fra Oslo). 

NHOs undersøkelse blant virksomheter i Buskerud ty-

der på at mange virksomheter opplever en mangel på 

kvalifisert arbeidskraft.1 I undersøkelsen fra somme-

ren 2017 oppga 6 av 10 virksomheter i Buskerud at de 

                                                                 
1 Undersøkelsen er gjort av NHO og gjennomført som en spørreunder-
søkelse blant sine medlemsvirksomheter. I overkant av 3000 

hadde problemer med å rekruttere kvalifisert arbeids-

kraft. Kompetansebarometeret viser at det særlig er 

mangel på arbeidskraft med yrkesfaglig videregående 

opplæring og fagskoleutdanning, særlig bygg og an-

leggsteknikk, teknisk og industriell produksjon og 

elektrofag, men også service og restaurant/hotellfag. 

Udekte kompetansebehov som vedvarer over tid kan 

innebære at virksomheter ikke kan utnytte de mulig-

hetene som ligger i markedet eller at offentlig sektor 

ikke klarer å løse de oppgavene de er satt til å løse.  

Utfordringene kan forsterkes over tid, eksempelvis 

kan udekte kompetansebehov på ingeniørnivå på-

virke kompetansetilbudet på fagbrevnivå på sikt, ved 

at virksomhetene ikke har kapasitet til å ta inn lær-

linger eller drive andre former for intern opplæring. 

Men arbeidslivet i Buskerud er de senere år blitt mer 

mangfoldig og sysselsettingen fordelt på hovednæ-

ringer er i økende grad som i resten av landet. Kom-

petansehovet, målt i utdanningslengde hos de syssel-

satte, ligger også på nivå med resten av landet (sett 

bort fra Oslo). 

Generelt framstår kompetansesituasjonen i Buskerud 

likevel som relativt gunstig. Fylket har et mangfoldig 

næringsliv og framstår som mindre utsatt for regio-

nale og næringsmessige konjunkturer enn tidligere. 

Fylket har betydelig tilgang på kompetanse i egen be-

folkning og i nærliggende regioner, og flere og flere 

unge mennesker tar høyere utdanning. Næringsindi-

katorer for Buskerud peker også i retning av at høy 

bosteds- og vertskapsattraktivitet. Arbeidskraften er 

mobil og arbeidsledigheten er lavere enn i mange 

andre fylker.  

Selv om fylket ligner resten av landet når vi ser på ho-

vednæringer, er det store regionale næringsmessige 

forskjeller innad i Buskerud. Fylket består av fem re-

gioner med ulike næringsstrukturer og styrkepunkter, 

virksomheter har besvart den nasjonale undersøkelsen, hvorav i under-
kant 200 virksomheter er lokalisert i Buskerud.  

Sammendrag 
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ofte med utgangspunkt i naturgitte forutsetninger. De 

regionale styrkepunktene og pendlingsmuligheter gir 

regionale forskjeller i kompetansebehov, men også i 

kompetansetilbudet.  

Variasjonen i kompetansenivå, næringssammenset-

ning og pendlingsmuligheter mellom de ulike kommu-

nene innad i fylket gjør at ulike virksomheter, næ-

ringer og regioner kan oppleve deres kompetansesi-

tuasjon som veldig annerledes enn det vi finner for 

fylket som helhet. 

Mange virksomheter dekker sine kompetansebehov 

gjennom ansettelse av utenlandsk arbeidskraft. Sær-

lig gjelder dette bygg og anlegg, reiseliv og helse og 

omsorg, men også deler av industrien.  

Endringer i kompetansebehovet framover 

Framtidig tilbud og etterspørsel etter kompetanse vil 

påvirkes av endringer på en rekke ulike samfunnsom-

råder. Arbeidsmarkedet i Buskerud står ovenfor for 

mange av de samme endringskreftene vi ser nasjonalt 

og internasjonalt, selv om endringskreftene treffer 

forskjellige regioner, næringer og virksomheter ulikt. 

Framtidig kompetansebehov er bl.a. koblet til befolk-

ningsutviklingen og eventuelle endringer i måten 

oppgaver løses på. En rekke næringer leverer i stor 

grad varer og tjenester til et lokalt marked, for eksem-

pel velferdstjenester, varehandel og serveringsnæ-

ringen. Trolig vil sysselsettingen i slike næringer vokse 

litt mindre enn befolkningsutviklingen tilsier fram-

over blant annet som følge av digitalisering og sentra-

lisering som gir muligheter for mer effektiv produk-

sjon og stordriftsfordeler.2 

Den demografiske utviklingen tilsier ikke bare at vi blir 

flere, men også at alderssammensetningen er i end-

ring. Aldring av de store etterkrigsårskullene, lavere 

nettoinnvandring og lavere fødselstall framover tilsier 

                                                                 
2 Se for eksempel Demografiske utviklingens betydning for varehande-
len (Røtnes, Flatval, & Walbrekken, 2017) 

en aldring av befolkningen. Flere eldre fører til en 

fortsatt vekst i etterspørselen etter arbeidskraft i 

helse- og omsorgssektoren, inkludert mange ufag-

lærte. Aldringen fører også til pensjonering av store 

etterkrigskull, det medfører at mange personer med 

ulik fagkompetanse forsvinner ut av arbeidsmarkedet 

og til en viss grad må erstattes.  

Automatisering, digitalisering og annen teknologiut-

vikling har allerede fått stor betydning for arbeidslivet 

og det er stor enighet om at digitalisering og kunstig 

intelligens vil fortsette å påvirke norsk økonomi, ar-

beidsliv og bosetting framover. Teknologiutvikling og 

spesialisering tilsier at behovet for mennesker uten 

formell utdanning fortsetter å falle. Utviklingen med-

fører at noen arbeidsplasser forsvinner, men også at 

nye arbeidsplasser blir til. 

Sentralisering påvirker lokalisering av kompetanse og 

rekrutteringsmuligheter. Drammensregionen og 

Vestviken har hatt en sysselsettingsvekst over gjen-

nomsnittet for Norge. Øvrige regioner i Buskerud lig-

ger under landsgjennomsnittet. Det er grunn til å tro 

at sentraliseringen vil fortsette. 

Et eventuell fall i arbeidsinnvandringen, mindre ung-

domskull og fortsatt høyt frafall i videregående skole 

kan føre til en tøffere konkurranse om arbeidskraft og 

forsterkede rekrutteringsutfordringer for mange næ-

ringer framover. Særlig utsatt er virksomheter innen 

tradisjonell industri og opplevelsesindustri fordi disse 

også gjerne er lokalisert utenfor byene.  

Satsingsområdene 

I kartleggingen av framtidig kompetansebehov har vi 

særlig sett på kompetansebehovet hos virksomheter 

omfattet av de fire satsingsområdene definert i gjel-

dende FoUoI-strategi. De fire satsingsområdene dek-

ker utfra vår avgrensning om lag 30 prosent av samlet 
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sysselsetting i fylket. Helse og omsorg omfatter langt 

flest med om lag 15 prosent av samlet sysselsetting i 

fylket.  

Kvalitative og kvantitative datakilder vitner om at de 

fire satsingsområdene står ovenfor til dels ulike kom-

petansebehov i dag og de neste fem årene.  

Vi forventer at kompetansebehovet målt i antall sys-

selsatte vil fortsette å øke innen helse og omsorg som 

følge av befolkningsutviklingen, den demografiske ut-

viklingen og inntektsveksten. Digitalisering og nye 

teknologiske løsninger vil komme, men det er liten 

grunn til å forvente radikale endringer i personalbe-

hovet på kort sikt. Det vil være behov for helseperso-

nell innen alle fagretninger, men særlig er behovet for 

sykepleiere stort.  

Videre er det innenfor satsingsområdet et behov for 

økte digitale ferdigheter. Behovet for digitale ferdig-

heter og forståelse av implikasjoner av bruk av digi-

tale verktøy i møte med pasienter gjelder innenfor 

alle faggrupper og på alle nivåer inklusive tjenesteut-

førere og ledelse og i forvaltningen. I tillegg er det et 

stort behov for prosjektledelse og tverrfaglig kompe-

tanse som kan muliggjøre samordning og sikre bru-

kermedvirkning på tvers av organisasjoner, sektorer 

og faggrupper. 

Innen opplevelsesnæringen forventer vi en forsiktig 

vekst i sysselsettingen i årene som kommer. Veksten 

de senere år har særlig vært drevet av befolknings-

vekst, inntektsvekst (nasjonalt og internasjonalt), mer 

målrettet markedsføring og lav kronekurs. Fortsatt 

stor interesse for norske destinasjoner og bedre mar-

kedsføring tilsier en forsiktig vekst i sysselsettingen de 

neste fem år. Næringen har særlig behov for flere kok-

ker og servitører, men også flere med lokal kunnskap 

og evne til å utvikle, selge og levere helhetlige reise- 

og opplevelsesbaserte tjenester. 

Næringen har ikke tilstrekkelig tilgang på kompetanse 

lokal eller nasjonalt, og må dekke mye av sine kompe-

tansebehov ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. 

Sentralisering, mindre ungdomskull og fall i arbeids-

innvandring framover kan medføre at rekrutterings-

utfordringene tiltar på sikt.  

Det er stor usikkerhet knyttet til det samlede kompe-

tansebehovet innen satsingsområdet klima, energi og 

miljø og eksisterende teknologi i nye anvendelser. 

Begge satsingsområdene omfatter svært ulike virk-

somheter som inngår i forskjellige verdikjeder som 

derfor står overfor ulike drivkrefter og til dels betyde-

lig grad av markedsmessig usikkerhet. Våre informan-

ter ser ikke for seg store endringer i sysselsettingen 

for deres virksomheter, men utviklingen er usikker.  

Kompetansemessig har virksomheter innen begge 

satsingsområdene behov for ingeniører og personer 

med fagutdanning. Selv om virksomhetene innenfor 

disse to satsingsområdene først og fremst etterspør 

spesialisert kompetanse relatert virksomhetens tje-

nester, er det også flere av våre informanter som ser 

behov for dem med mer tverrgående profiler (eksem-

pelvis industriell økonomi og teknologi og miljø) og 

dem som betjener støttefunksjoner (jurister, økono-

mer, HR mv). Virksomhetene har også et generelt be-

hov for mennesker som har evne til å drive fram om-

stilling og innovasjon. 

Anbefalinger til fylkeskommunen 

Næringslivet i Buskerud står ovenfor mange av de 

samme endringskreftene som landet for øvrig - det er 

et stort behov for kvalifisert arbeidskraft samtidig 

som befolkningen eldres. Generelt vil det være viktig 

at fylkeskommunen sammen med andre samfunnsak-

tører fortsetter arbeidet med å forhindre at unge, 

fremtidige arbeidstakere faller utenfor arbeidslivet. 

Fylkeskommunen bør fortsette arbeidet med å opp-

muntre unge til å ta en utdannelse (uavhengig av 
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lengde), og være særlig aktive i arbeidet med å redu-

sere frafallet i videregående opplæring. 

Behovet for å forstå og bruke digitale verktøy er av-

gjørende i de fleste næringer og det vil ikke være til-

strekkelig å tilpasse utdanningstilbudet eller bistå 

virksomhetene i å rekruttere nye medarbeidere. Også 

eksisterende arbeidskraft trenger å utvikle sine digi-

tale ferdigheter og forståelse, og tilpasse seg stadig 

raskere endringer og nye kompetansebehov. Utvik-

lingstrekkene tilsier at fylkeskommunen og arbeidsgi-

vere også bør styrke etter- og videreutdanningsmulig-

heter for dem som allerede er i arbeid.  

Satsingsområdene eksisterende teknologi i nye an-

vendelser og klima, energi og miljø representerer 

unike næringsmessige styrkepunkter i Buskerud. Det 

er dermed særlig viktig for fylket å imøtekomme kom-

petansebehovene i disse næringene. 

Teknologimiljøene har tradisjonelt hatt og har en re-

lativt god tilgang på både relevant ingeniør- og fagar-

beider kompetanse, men har nedbemannet kraftig de 

senere år. Selv om kompetansebehovene trolig lar 

seg dekke de nærmeste årene, er fortsatt satsing på 

regional teknologiutdanning trolig viktig for å sikre 

næringsmessig attraktivitet og imøtekomme en po-

tensiell vekst i virksomhetene framover.  

Opplevelsesindustrien står ovenfor større kompetan-

semessige utfordringer, både på kort og lang sikt. Næ-

ringen har et stort behov for mennesker med og uten 

formell kompetanse. For å sikre tilstrekkelig kompe-

tanse til vekstvirksomheter innenfor denne næringen 

på sikt, synes det nødvendig å styrke og synliggjøre 

det regionale opplæringstilbudet og samtidig enga-

sjere virksomhetene til å ta inn lærlinger, bygge om-

dømme og drive kompetansebygging internt i virk-

somhetene. 

Flere virksomheter peker på at det vil være en stor 

fordel for sektoren framover om Fylkeskommunen 

sammen med andre aktører kan bidra til å utvikle re-

levante utdanningsløp i nærheten av eksisterende 

næringsaktører i på feltet.   

Det er et generelt behov for økte digitale ferdigheter 

i samfunnet, men av de fire satsingsområdene synes-

behovet å være særlig stort innen helse og omsorg. 

Nye teknologiske løsninger er ikke bare noe som 

tvinger seg på, men villet politikk for å bedre pasient-

behandling, styrke pasientmedvirkning, bedre sam-

ordningen og for å løse ressursutfordringene som sek-

toren står ovenfor.   

Vi må kunne forvente at digitale ferdigheter i større 

grad blir en del av det helsefaglige utdanningstilbudet 

framover, men trolig vil det være behov for særskilte 

opplæringstiltak for dem som allerede er i arbeid i 

dag.  

Videre har sektoren et stort behov for tverrfaglig og 

helhetlig kompetanse som kan muliggjøre samord-

ning av tjenester på tvers av organisasjoner og fag-

grupper. 
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Executive summary 

The report summarizes Economic Analysis’ study on 

the skill needs in Buskerud. In the project we have 

mapped and analysed the current and future needs, 

focusing on the four strategic areas defined in the 

Buskerud’s current research and innovation strategy: 

1. Existing technology in new applications 

2. Energy, climate and environment 

3. Health and Care 

4. Experience Industry 

The analysis is based on available literature, employ-

ment statistics and interviews with business manag-

ers, Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) 

and regional competence brokers.  

Competence can be understood as human capital ac-

quired through formal education and informal train-

ing. In the report we have taken this broad under-

standing of the concept of competence into account. 

In 2017, 126,000 people had their workplace in Busk-

erud. Buskerud has a relatively high proportion of in-

dustry jobs, but relatively fewer jobs within admin-

istration, person-oriented regional services and 

knowledge-based industries than the rest of the 

country.  

NHO's competence barometer among businesses in-

dicates that many businesses experience a shortage 

of skilled labour. In the survey from the summer of 

2017, 6 out of 10 businesses in Buskerud reported 

that they had difficulty recruiting qualified employ-

ees. The competence barometer shows that there is 

a lack of labour with vocational education and higher 

education, especially within construction and engi-

neering, industrial processes, and electronics, but 

also food and beverage. 

Nonetheless, the competence situation in Buskerud is 

relatively favourable. The county has a diverse indus-

try mix and is less exposed to regional and national 

business cycles than before. The county has consider-

able access to skilled and unskilled labour in its own 

population and in neighbouring regions, and more 

and more young people are studying at higher level. 

The labour force is mobile, and unemployment is 

lower than in many other counties. 

The county, however, consists of five regions with dif-

ferent industry structures and commuting possibili-

ties. Companies and regions thus perceive the com-

petence situation differently.  

The four strategic areas cover about 30 per cent of to-

tal jobs in the county. Health and care include the 

clear majority, with about 15 per cent of total employ-

ment in the county. 

We expect that the employment will continue to in-

crease within health and care because of population 

growth, demographic development and income 

growth. New technological solutions will be adapted, 

but there is little reason to expect radical changes in 

labour need within the next 5 years. There will most 

likely be a need for more personnel within all disci-

plines. 

In the experience industry, we expect a slight growth 

in employment in the coming years due to income 

growth, better marketing solutions and a favourable 

exchange rate. The industry needs more chefs, but 

also more staff with local knowledge and ability to de-

velop, sell and deliver comprehensive and attractive 

travel products and services. 

Future employment within the climate, energy and 

environment and within existing technology in new 

applications is highly uncertain. Both areas comprise 

of very different businesses that are part of different 

value chains, facing different driving forces and, to 
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some extent, a significant degree of market uncer-

tainty.  

Companies within both areas need skilled labour rel-

evant to their core business. However, companies 

also have a need for cross-sectional profiles and la-

bour within support functions such as lawyers, econ-

omists, HR, etc. There is also a general need for peo-

ple with the ability to drive change and innovation. 

It will not be sufficient to adjust education programs 

or to recruit new employees. Also, existing labour 

needs to develop their digital skills and understand-

ing, and the county municipality and employers 

should thus strengthen vocational training and on-

the-job training programs. 

The county municipality should continue their efforts 

to encourage young people to take an education (in-

dependent of length) and to reduce dropout in sec-

ondary education. 

Existing technology in new applications and climate, 

energy and the environment represent competitive 

strengths for Buskerud. It is therefore particularly im-

portant for the county to meet the skill needs in these 

industries. A continued focus on university-level 

technology education at University of South Eastern 

Norway will probably contribute to ensuring business 

attractiveness and access to skilled labour in case of 

future growth.  

The experience industry is likely to face increasing re-

cruitment challenges in the years to come due to cen-

tralization, demographic changes and possible de-

cline in labour immigration. To ensure sufficient ex-

pertise for growth companies in the long term, it 

seems necessary to strengthen and enhance the vo-

cational training possibilities while at the same time 

engage companies to take on apprenticeships and 

build industry reputation. It would be a big advantage 

with relevant training opportunities in the vicinity of 

existing industry actors. 

There is a general need for increased digital skills in 

society, but among the four priority areas, the need 

seems to be particularly high in health and care, 

where digital solutions are considered an important 

aspect of the future health care system. We expect 

digital training to be an integrated part of health edu-

cation programs in the future, but there will probably 

be a need for special training programs for existing 

employees.
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Samfunnsøkonomisk analyse har analysert kompetanse-

behovet i Buskerud. I kapitlet gjøres det rede for bak-

grunnen for og formålet med prosjektet. Videre innehol-

der kapitlet en beskrivelse av metode og leserveiled-

ning.  

1.1 Bakgrunnen for prosjektet 

Fylkeskommunen (og framtidig regionalt folkevalgt nivå) 

har en viktig rolle som samfunnsutvikler- og planlegger.  

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok i september 2008 å 

starte arbeidet med å utarbeide en FoU- og innovasjons-

strategi (FoUoI-strategi) for Buskerud. Behovet for en 

slik strategi var begrunnet i et ønske om å skape retning 

for utviklingsarbeidet i fylkeskommunen. En FoUoI stra-

tegi var også en forutsetning for i deltagelse i VRI-pro-

grammet (Virkemidler for regional innovasjon).   

I 2010 ble den første FoUoI-strategien for Buskerud 

(FoUoI strategi for 2010-2015) vedtatt i fylkestinget. 

Strategien ble utviklet i bredt samarbeid med næringsliv 

og offentlig sektor i fylket. Strategien bygger på visjonen 

om Buskerud som ledende i Norge innen kunnskapsut-

vikling og innovasjon og nærings- og tjenesteutvikling 

som skal fremme høy verdiskaping.  

I juni 2017 ble en revidert FoUoI-strategi vedtatt i fylkes-

tinget (FoUoI strategi for 2017-2020). De strategiske sat-

singsområdene i gjeldende strategi er; 

1. Eksisterende teknologi i nye anvendelser 

2. Energi, klima og miljø 

3. Helse og omsorg 

4. Opplevelsesindustri 

Satsingsområdene er definert med utgangspunkt i grup-

per av virksomheter som representerer næringsmessige 

styrkepunkter for fylket. Virksomhetene innenfor de fire 

områdene er antatt å være relativt ensartede og å stå 

ovenfor samme markedstrender og med det også sam-

menfallende kompetansebehov. 

I januar 2018 utlyste fylkeskommunene et oppdrag om 

kartlegging og analyse av framtidens kompetansebehov. 

Samfunnsøkonomisk analyse fikk ansvaret for oppdra-

get og denne rapporten oppsummerer analysen.  

Et sentralt virkemiddel for oppfølging av strategien er 

fylkeskommunes tilskuddsordning for framtidig kompe-

tanse. Rapporten skal gi kunnskap som skal brukes i for-

valtningen av ordningen. 

Rapporten kan for øvrig også representere et kunn-

skapsgrunnlag for fylkeskommunens øvrige kompetan-

searbeid. 

1.2 Formål  

I prosjektet har Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt og 

analysert dagens og fremtidig kompetansebehov i Bus-

kerud, med hovedvekt på de fire satsingsområdene (de-

finert i gjeldende FoUoI-strategi) og en tidshorisont på 5 

år.  

Sentrale analysespørsmål er:  

▪ Hvilke kompetansebehov har Buskerud i dag 

▪ Hvilke sentrale endringskrefter påvirker kom-

petansebehovet framover 

▪ Hvordan forventes det at disse endringskref-

tene vil påvirke kompetansebehov framover 

1.3 Metode 

Beskrivelsen av næringslivet i Buskerud og sentrale tren-

der som påvirker kompetansebehovet framover er utar-

beidet på bakgrunn av tilgjengelig litteratur, sysselset-

tingsstatistikk og intervju med bedriftsledere, NHO og 

regionale kompetansemeglere.  

Norske og internasjonale utredninger, analyser og kart-

legginger har gitt innsikt i sentrale endringer og hvordan 

disse forventes å påvirke kompetansebehovet nå og 

framover. Vi har særlig undersøkt trender som på ventes 

å påvirke de fire satsningsområdene. 

1 Innledning 
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Kompetanse kan forståes som menneskers formelle (ut-

danning) og uformelle kompetanse (evner, erfaring, fer-

digheter mv). I rapporten har vi lagt denne brede forstå-

elsen av kompetansebegrepet til grunn.  

Begrensningene som ligger i offentlige data vil imidlertid 

medføre at kompetansebehovet i mange tilfeller vil må-

les med utgangspunkt i antall sysselsatte, mens kompe-

tansetilbudet vil måles med utgangspunkt i utdannings-

nivå. Vi inkluderer fagretning og yrke der data er til-

gjengelig.  

Sysselsettingen i de fire satsingsområdene er hentet fra 

SSB registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Satsingsom-

rådene er avgrenset ved hjelp av NACE-koder (5-siffer). 

Ved å ta utgangspunkt i næringskoder på 5-siffer nivå så 

vil vi kunne «håndplukke» hvilke typer næringsaktivitet 

(men ikke virksomhet) som skal være en del av hvert av 

de fire satsingsområdene. Avgrensningen er brukt som 

utgangspunkt for sysselsettingsberegningen, men også 

for å identifisere intervjuobjekter. 

Vi har i vedlegg 1 redegjort for vårt forslag til hvilke næ-

ringer som skal inngå i de fire satsingsområdene. Av-

grensingene er laget med utgangspunkt i gjeldende stra-

tegi og godkjent av fylkeskommunen.3  

Det er viktig å være klar over at valg av hvilke næringer 

som er definert til å være en del av satsingsområdene 

får relativt stor betydning for samlet sysselsetting innen-

for hver gruppe. Alternative avgrensninger vil kunne gi 

andre tall når det gjelder samlet sysselsetting, men ikke 

nødvendigvis medføre store endringer når det gjelder 

endringskrefter og kompetansebehovet framover. 

                                                                 
3 Avgrensningen skiller seg fra avgrensingene som ble brukt i (Tofteng, 
Nordberg Schulz, & Røtnes, 2016) 

Vi har intervjuet i alt 18 informanter i prosjektet. Vi har 

konsentrert intervjuene til å omfatte store virksomheter 

og organisasjoner innenfor de fire satsingsområdene. In-

formantene har gjort rede for sine kompetansebehov, 

både når det gjelder yrke, utdanning og ferdigheter og 

supplerer offentlig tilgjengelig statistikk. Intervjuene har 

også gitt informasjon om sentrale endringskrefter og im-

plikasjoner disse har for kompetansehovet i egen virk-

somhet. 

Liste over informanter er inkludert i vedlegg 2. 

1.4 Leserveiledning 

I kapittel 2 gjør vi rede for det samlede tilbud og etter-

spørsel etter kompetanse i Buskerud i dag. I kapittel 3 

drøftes sentrale endringskrefter som ventes å få betyd-

ning for kompetansebehovet på kort og lang sikt. Vi har 

konsentrert kapitlet om allerede pågående og kjente 

endringskrefter som ventes å påvirke alle deler av of-

fentlig og privat sektor.  

I kapittel 4 går vi nærmere inn på kompetansebehov og 

endringskrefter som ventes på påvirke kompetansebe-

hovet på kort sikt (5 år) for de fire satsingsområdene i 

strategien, mens vi i kapittel 5 oppsummerer sentrale 

funn og anbefalinger til fylkeskommunen. 
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Arbeidstakeres kompetanse er en avgjørende innsats-

faktor for all verdiskaping. Arbeidstakerens kompetanse 

består av tidlige evner (medfødte eller utviklet gjennom 

oppveksten); kvalifikasjoner og kunnskap utviklet gjen-

nom formelle utdanningsløp; og ferdigheter og kompe-

tanse utviklet gjennom arbeidserfaring og uformell opp-

læring i arbeidslivet (livslang læring). En arbeidstakers 

kompetanse er med andre ord ikke avgrenset til formell 

utdanningen, selv om offentlig statistikk ofte er begren-

set til nivået på formell utdanning.  

I deler av næringslivet og offentlig sektor er arbeidstake-

res tid og kompetanse eneste innsatsfaktor. I andre de-

ler av næringslivet og offentlig sektor består innstasfak-

torbruken av en kombinasjon av arbeidstagernes tid og 

kompetanse, samt kapital og naturressurser.   

Et godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter 

kompetanse har stor betydning for et land og en regions 

vekst og utvikling, men både tilbud og etterspørsel etter 

kompetanse er i kontinuerlig endring. 

I dette kapitlet gjør vi rede for hva som driver etterspør-

sel og tilbud etter kompetanse i Buskerud.  

2.1 Etterspørsel etter kompetanse avhenger av 

oppgavene som skal løses  

Samfunnets kompetanseetterspørsel avhenger av hvilke 

aktiviteter samfunnet etterspør, men også av hvordan 

disse aktivitetene utføres. Med aktivitetsbegrepet me-

ner vi hvilke varer og tjenester som etterspørres og til-

bys i samfunnet. Ulike varer og tjenester krever ulike 

faktorinnsatser og ulike realkompetanser. Sammenset-

tingen av preferanser er med på å bestemme hvilken 

realkompetanse som etterspørres.  

Hvordan varer og tjenester framskaffes i samfunnet av-

henger bl.a. av substitusjonsmuligheter. Enkelte varer 

og tjenester kan importeres fra utlandet, og i enkelte til-

feller tilsier samfunnets preferanser og egenskaper at 

dette er den optimale løsningen. I så fall skaper ikke 

disse aktivitetene noen etterspørsel etter kompetanse i 

Norge, men kanskje snarere redusere etterspørselen et-

ter enkelte kompetanser.  

Andre varer og tjenester må av nødvendighet helt eller 

delvis fremskaffes i Norge, som for eksempel de fleste 

velferdstjenester og fritids- og velværetjenester. Men de 

fleste av disse kan framskaffes ved hjelp av alternative 

innsatsfaktorer og alternativ arbeidskraft. Da sier vi at et 

eksisterer substitusjonsmuligheter i produksjonen.  

Tilgang og kostnader på innsatsfaktorene er avgjørende 

for hvilke innsatser som blir benyttet.  Høye lønnskost-

nader gjør det generelt mer lønnsomt å ta i bruk arbeids-

besparende teknologi.   

2.1.1 Næringsliv med betydelig (men fallende) inn-

slag av industri 

Offentlig og privat sektor i Buskerud betjener både lo-

kale, nasjonale og internasjonale markeder. Samlet sys-

selsetting i 2017 i Buskerud var på om lag 126 000 men-

nesker, noe som tilsvarte 4,8 prosent av landets syssel-

satte (sysselsatte 15-74 år etter arbeidsted, SSB). Ande-

len er uforandret fra 2010, noe som innebærer at ar-

beidsmarkedet i Buskerud vokser i takt med landet sam-

let sett. 

Til sammenligning bodde det om lag 281 000 mennesker 

i Buskerud ved utgangen av 2017, tilsvarende 5,3 pro-

sent av landets befolkning. En av forklaringene på at fyl-

ket har en større andel av landets befolkning enn av lan-

dets arbeidsplasser at mange bosatte i Drammensregio-

nen pendler til Oslo og Akershus. En annen del av forkla-

ringen er at Buskerud har flere mennesker utenom ar-

beidsstyrken. Eksempelvis har Buskerud om lag 1 pro-

sentpoeng høyere andel personer over 67 år enn landet 

samlet sett. 

Om lag 37 000 av de sysselsatte er sysselsatt i offentlig 

sektor, resterende i privat sektor. Arbeidslivet i Buske-

rud er diversifisert og sysselsettingen fordelt på hoved-

næringer er omtrent som for resten av landet, jf.  

2 Buskerud er fortsatt et industrifylke, men har blitt mer mangfoldig  
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Figur 2.1 hvor sysselsettingsandeler i Buskerud sammen-

lignes med sysselsettingsandeler i Norge utenom Buske-

rud og Oslo. Oslo er tatt ut av den nasjonale sammenlig-

ningen fordi Oslo skiller seg fra de andre fylkene, blant 

annet med mange sysselsatte i kunnskapsbasert næ-

ringsliv og i offentlig administrasjon. 

I figuren er ulike næringer kategorisert i 8 hovedkatego-

rier. Kategoriseringen samler næringer som står ovenfor 

ett sett med felles drivkrefter og laget av Samfunnsøko-

nomisk analyse.4 Hovedinndelingen følger av at noen va-

rer og tjenester lar seg handle over lange avstander. 

Slike produkter produseres i det vi har kalt basisnæ-

ringer. Øvrige næringer produserer tjenester som retter 

seg mot husholdningenes tjenestebehov eller produse-

res for å sikre at samfunnet fungerer godt.  

«Husholdningsrettede lokale tjenester» omfatter næ-

ringer som i stor grad produserer varer og tjenester til 

husholdninger og som gjerne produseres nær befolk-

ningens bosted, eksempelvis varehandel, undervisning, 

velferdstjenester og annen privat tjenesteyting. Etter-

spørsel etter og sysselsetting i disse næringene henger 

primært sammen med antall innbyggere et land eller en 

region har.  

«Personrettede regionale tjenester» omfatter også næ-

ringer som leverer til husholdningssektoren, men hvor 

husholdninger i større grad er villig til å reise for å opp-

søke tjenestene. Serveringstjenester, kulturaktiviteter 

og banktjenester er gruppert her. Etterspørsel etter og 

sysselsetting i disse næringene henger primært sammen 

med antall innbyggere lokalt og i omkringliggende om-

råder, men også kulturelle eller naturbaserte attraksjo-

ner.  

«Helse» omfatter helserelaterte tjenester (ikke omsorg 

som er inkludert i husholdningsrettede lokale tjenester). 

Samlet sett for landet er sysselsetting innen helse i stor 

                                                                 
4 Inndelingen er gjort av SØA, men alle næringer er satt sammen av næringer i 

henhold til alminnelig næringsnomenklatur, NACE. 

grad knyttet til befolkningsutviklingen, inntektsutvik-

lingen og offentlig prioritering av helsetjenester, men re-

gional sysselsetting vil avhenge av lokalisering av syke-

hus og sentralisering av helsetjenester. 

«Administrasjon» omfatter offentlig forvaltning, hvor 

sysselsettingen i stor grad er knyttet til befolkning, for-

valtningssentra og offentlige finanser.  

Kunnskapsbaserte basisnæringer omfatter forretnings-

messig tjenesteyting hvor kundene primært er andre 

virksomheter. Disse leverer tjenester både lokalt, nasjo-

nalt og internasjonalt.  

«Industrien» er også en basisnæring og omfatter all tra-

disjonell industri som leverer produkter og tjenester i in-

ternasjonale markeder. Omsetning og ressursbruk i slike 

næringer er gjerne knyttet til naturbaserte forutset-

ninger, men utviklingen over tid preges av utviklingen i 

markedene virksomhetene er en del av og de enkelte be-

driftenes konkurranseevne. Enkeltvirksomheters utvik-

ling kan få stor sysselsettingsmessig betydning for en 

næring eller region. 

«Andre basisnæringer» omfatter produksjon som petro-

leumsproduksjon, gruvevirksomhet, landbruk, fiske, 

oppdrett o.l., samt overnattingstjenester som hoteller 

og campingplasser. Tilstedeværelse og utvikling av disse 

næringene er i stor grad knyttet til tilgangen på naturba-

serte ressursene.  

«Bygg og anleggsektoren» leverer tjenester til både pri-

vatpersoner, virksomheter og offentlig sektor. Normalt 

vil utviklingen i næringen er knyttet til befolkningsutvik-

lingen i en region, men konkurranseevne, større infra-

strukturprosjekter og konjunkturer vil også spille inn.  

Figuren anskueliggjør den viktige rollen industrien spiller 

for Buskerud. 14 500 var sysselsatte i industrien i Buske-

rud i 2017, noe som tilsvarte 11,7 prosent av alle 
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sysselsatte i fylket. For Norge unntatt Oslo og Buskerud 

lå andelen på 8,7 prosent. Buskerud har flere industribe-

drifter som leverer tjenester til et nasjonalt og globalt 

marked.  

Motsatt er sysselsettingen innen administrasjon, og per-

sonrettede regionale tjenester og kunnskapsbaserte 

næringer noe lavere i Buskerud, sammenlignet med 

Norge utenom Oslo og Buskerud. Kunnskapsbaserte næ-

ringer er blant næringene med sterkest vekst nasjonalt. 

De senere år har antall sysselsatte i industrien, både i 

Buskerud og i landet for øvrig falt. Nedgangen skyldes 

blant annet effektivisering i produksjon, markedsend-

ringer og internasjonal konkurranse. De siste års ned-

gang kan særlig tilskrives oljekrisen. Nedgangen i indu-

striens andel av sysselsettingen fra 2008 til 2017 er noe 

større i Buskerud enn for resten av landet (Norge uten 

Buskerud og Oslo), noe som vitner om at næringslivet i 

Buskerud er blitt sterkere påvirket av oljekrisen enn 

mange andre fylker. 

Motsatt har det vært en vekst i andelen sysselsatte i 

kunnskapsbaserte basistjenester i perioden.  

Næringslivet i Buskerud er med andre ord blitt mer likt 

landet for øvrig. Det innebærer at næringslivet samlet 

sett i økende grad vil følge den samme konjunkturutvik-

lingen og preges av de samme endringskrefter som lan-

det som helhet.  

Likheten gjenspeiles for eksempel i at utviklingen i ver-

diskaping siden 2008 har fulgt utviklingen i Fastlands-

Norge uten Oslo og Buskerud, jf. Figur 2.2. Nabofylkene 

Telemark og Oppland har hatt en svakere utvikling enn 

Buskerud, mens Oslo har hatt en sterkere utvikling.  

 
Figur 2.1 Næringsstruktur, målt som andel av alle sysselsatte i Buskerud og i Norge uten Buskerud og Oslo.  

 
Kilde: SSB 

Note: Fra og med 2015 bygger sysselsettingsstatistikken på nye datakilder (a-ordningen) og blir ikke samordnet med Arbeids-

kraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere 

årganger. For å undersøke utviklingen over tid har vi derfor tatt utgangspunkt i sysselsettingsandel. Hovednæringer er kategori-

sert etter SØAs næringsinndeling.
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Figur 2.2 Bruttoprodukt i basisverdi. Utvalgte fylker 
og Norge. Løpende priser (mill. kr). Indeks 
2008=100 

 
Kilde: SSB 

«Normaliseringen» av Buskerud næringsliv, innebærer 

på den ene siden en problematisk utvikling ved svekking 

av det sterke teknologiske industrimiljøet. På den andre 

siden har vekst i andre næringer bidratt til at næringsli-

vet er blitt mindre sårbart for utvikling i enkeltnæringer.  

Selv om Buskerud har forholdsvis mange arbeidsplasser 

i bransjer som samlet sett er i nedgang, vokser 

sysselsetting og befolkningen litt bedre enn bransjesam-

mensetningen skulle tilsi, noe som peker i retning av at 

både bostedsattraktiviteten og vertskapsattraktiviteten 

er relativt sterk (Vareide & Ronocosek, 2017).  

2.1.2 Regionale styrkepunkter og kompetansebe-

hov 

Buskerud som helhet ligner på mange måter resten av 

landet, men består fylket seks regioner med ulike næ-

ringsstrukturer og styrkepunkter, ofte med utgangs-

punkt i naturgitte forutsetninger.  

Vi finner blant annet høyteknologisk industri i Kongs-

bergsregionen, blanding av ny og gammel industri og ny 

personrettet tjenesteyting i Drammensregionen og 

Vestviken, jordbruk og opplevelsesnæring i Hallingda-

len, industri og helse i Ringeriksregionen, og skogbruk, 

reiseliv og tradisjonell industri i Midtfylket. De regionale 

styrkepunktene gir utslag i regionale kompetansebehov 

og viser seg også i regional sysselsetting, jf. Figur 2.3. 

Næringsspesifikke konjunkturer, strukturendringer og 

de enkelte bedriftenes konkurranseevne får stor betyd-

ning for regional næringsutvikling og dermed også for 

kompetansebehovet på regionalt nivå. 

Figur 2.3 Regional næringsstruktur, målt i sysselsetting. 2017 

 
Note: Hovednæringer er kategorisert etter SØAs næringsinndeling. Kommuner i Buskerud er delt i inn regioner jf. vedlegg 3. 
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2.1.3 Et næringsliv med særlig behov for ingeniører 

og fagutdannede 

Siden næringslivet i Buskerud er mangfoldig, er det be-

hov for arbeidskraft som har ulike kompetanser. Det at 

næringslivet i Buskerud på mange måter er blitt mer 

mangfoldig og likt landet for øvrig tilsier at kompetanse-

behovet også vil følge samme mønster.  

Kompetansebehovet målt i utdanningsnivå, bekrefter at 

Buskerud som helhet følger samme mønster som landet 

for øvrig. Om lag 32,5 prosent av de sysselsatte i Buske-

rud har høyere utdanning (lang og kort). Andelen ligger 

omtrent på nivå med Norge uten Oslo og Buskerud.  

Oslo er tatt ut av sammenligningen fordi Oslo skiller seg 

ut med en svært høy andel med høyere utdanning (over 

50 prosent). Hordaland, Akershus, Trøndelag og Troms 

er også fylker med relativt mange sysselsatte med høy-

ere utdanning. For disse tre fylkene ligger andelen sys-

selsatte med høyere utdanning like under 40 prosent. 

De fire fylkene sysselsetter blant annet mange med høy-

ere utdanning innen kunnskapsbaserte næringer, samt 

helse og utdanningssektoren. Oslo har i tillegg betydelig 

sysselsetting av mange med høyere utdanning innen of-

fentlig forvaltning. 

Figur 2.4 Sysselsatte etter arbeidssted. Fordelt på 
utdanning etter høyeste fullførte nivå. 2016. 

 
UH er utdanning på universitets- og høyskolenivå. 

Kilde: SSB 

De regionale styrkepunktene gir utslag i regionale for-

skjeller i kompetansenivå. Buskerud har et betydelig inn-

slag av virksomheter som krever sysselsatte med fag-

brev og eller høyere teknisk utdanning. Andelen syssel-

satte med naturvitenskapelig, håndverksfag eller teknisk 

utdannelse ligger på samme nivå som Norge uten Bus-

kerud og Oslo (om lag 20 prosent), men andelen er spe-

sielt høy på Kongsberg (om lag 36 prosent), jf. Figur 2.5. 

Figur 2.5 Sysselsatte etter arbeidssted. Fordelt på 
utdanning etter fagnivå. Utvalgte geografiske enhe-
ter. 2017 

 
Kilde: SSB 

2.2 Tilbud av kompetanse avhenger av befolk-

ningsutvikling og investeringer i kompetanse 

Norges kanskje viktigste økonomiske ressurs er mennes-

ker som kan delta i arbeidslivet (arbeidsstyrken) og ar-

beidsstyrkens bidrag til samlet verdiskaping. Tilsvarende 

gjelder for Buskerud.  

Verdien stammer ikke kun fra antall arbeidstimer, men 

også av hva arbeidstimene avstedkommer. Hvor produk-

tiv arbeidsstokken er avhenger i sin tur av hvilke verktøy 
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den har å arbeide med (fysisk kapital i form av maskiner, 

utstyr og infrastruktur) og hvor godt den evner å ta disse 

i bruk. Nasjonen eller en regions samlede kompetanse-

tilbud er avgjørende for økonomisk vekst og velstand. 

2.2.1 Studiestedene leverer regional kompetanse 

Buskerud har en rekke studiesteder som leverer formell 

kompetanse til regionen og ut av regionen. Fylket har 13 

videregående skoler, to fagskoler og ett universitet, Uni-

versitet i Sørøst-Norge5 (tidligere Høyskolen i Sørøst-

Norge) og fem folkehøyskoler (1 offentlig og 4 private). I 

tillegg finnes en rekke andre opplæringsaktiviteter uten-

for det formelle utdanningssystemet (eksempelvis vok-

senopplæring, spesialundervisning mv) og opplærings-

aktiviteter i arbeidslivet.  

Videregående skoler, fagskoler og folkehøyskoler er 

spredt rundt i hele fylket, mens utdanningstilbudet for 

høyere utdanning er konsentrert omkring Drammen og 

Kongsberg.  

I skoleåret 2016/2017 hadde Buskerud om lag 10 000 

elever i videregående opplæring og 2 200 elever ute i 

lærlingepraksis. I underkant av 40 prosent gikk på yrkes-

faglig studieretning. Andelen som deltar og søker seg til 

yrkesfaglig utdanning noe høyere i Buskerud enn i landet 

samlet sett (Buskerud Fylkeskommune, 2018).  

Tilstandsrapport for videregående skole (Buskerud 

Fylkeskommune, 2018) viser at videregående opplæring 

i Buskerud på mange måleindikatorer kan sammenlignes 

med landet totalt sett, jf. Figur 2.6. Den største forskjel-

len er at fylket har noe høyere frafall (målt i andel som 

slutter) i videregående opplæring enn landet totalt 

(3,9% i Buskerud, mot 3,5% for landet totalt sett). Også 

innen studiespesialisering er frafallet i Buskerud noe 

høyere enn i landet totalt (2,2 prosent, mot 1,6 prosent).  

Særlig høyt er frafallet innen utdanningsprogrammene 

Restaurant- og matfag (12,7 %) og bygg og 
                                                                 
5 4. mai 2018 ble det vedtatt av kongen i statsråd at Universitetet i Sørøst-Norge 
er Norges tiende universitet. 

anleggsteknikk (9,0 %). For begge disse steg frafallet 

sammenliknet med 15/16 og frafallet er høyere enn det 

nasjonale snittet for utdanningsprogrammene (hhv. 8,8 

% og 5,4 %). Fylkeskommunen peker på flere mulige år-

saker til det høye frafallet. En forklaring kan være at ar-

beidsmarkedet for disse oppleves som krevende på 

grunn av betydelig arbeidsinnvandring, innleie og ufag-

lært arbeidskraft. Det høye frafallet er uheldig gitt disse 

næringenes betydning for Buskerud. 

Tilstandsrapporten peker på et fortsatt behov for å re-

dusere frafallet og styrket relevansen i opplæringen i 

Buskerud. Særlig pekes det på behov for å legge til rette 

enda mer samarbeid med næringslivet og for praktiske 

og tverrfaglige arbeidsmåter slik at oppgavene i skolen 

gjenspeiler det sammensatte og tverrfaglige livet uten-

for skolen. 

Buskerud har som nevnt også to fagskoler; Fagskolen Ti-

nius Olsen og Treider fagskole. Tinius Olsen holder til på 

Kongsberg og tilbyr fagskoleutdanning innen data, bygg, 

anlegg, elektro, teknikk og industriell produksjon. Trei-

der Drammen er en del av landsdekkende Treider fags-

koler. Studiestedet i Drammen tilbyr i 2017 kveldskurs 

for medisinsk sekretær og regnskapsmedarbeider. 

Figur 2.6 Tilstandsrapport Kunnskapsskolen Buske-
rud. 2018  

 
Kilde: Buskerud Fylkeskommune (2018) 
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Når det gjelder høyere utdanning er det registrert nær-

mere 15 000 studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge 

på bachelornivå og i underkant av 3 000 på masternivå. 

Universitetet har åtte campuser spredt over ulike fylker 

og med ulike fagretninger. I Buskerud ligger den ene i 

Drammen og den andre i Kongsberg.  

I Drammen er det i underkant av 3 000 studenter som 

studerer økonomi og ledelse, pedagogikk, sykepleie og 

radiografi og statsvitenskap.  

Ved campusen i Kongsberg er det 1 350 studenter og i 

hovedsak rettet mot økonomi, ingeniør- og andre real-

faglige utdannelser.  

Historisk sett har det høyere utdanningstilbudet i Buske-

rud vært profesjonsbasert. Studieretningene ved Uni-

versitetet i Sørøst-Norge (tidligere høyskole) var relativt 

likt dem ved andre regionale høyskoler.   

De senere år har høyskolen utviklet sitt samarbeid med 

det regionale næringslivet og industrien, eksempelvis 

gjennom deltagelse i formaliserte klyngeinitiativ. Uni-

versitetet har for eksempel samarbeidet med Kongs-

berg-miljøet over en 10 års periode.  

Studietilbudet er med tiden utvidet til å inkludere mas-

tergrader og til og med doktorgradsprogram i økende 

grad innrettet etter behovet i det regionale næringslivet 

eksempelvis masterprogrammet i Systems Engineering 

og doktorgradsprogrammet i Prosess-, energi- og auto-

matiseringsteknikk. Kompetansen opparbeidet gjennom 

doktorgradsprogrammet vil kunne være relevant for tra-

disjonelle industrivirksomheter, men også kunnskapsba-

serte virksomheter som utvikler miljø og energirelaterte 

løsninger.   

Ett nytt initiativ ved universitetet er Industriakademi. In-

dustriakademiet bygger på erfaringene med masterpro-

grammet i Systems Engineering. Industriakademiet skal 

tilby industri- eller næringsmaster som skal utvikles og 

gjennomføres i nært samarbeid med industrien eller 

næringen det utdannes for. Studentene studerer 50 pro-

sent og jobber 50 prosent i en relevant bedrift. 15 søkere 

ble godkjent for deltagelse i 2017, men målet på sikt er 

360 studieplasser på industrimastere (Universitetet i 

Sørøst-Norge, 2018).  

Gjennom pågående klyngeaktiviteter, samarbeid med 

fylkeskommunen og andre samfunnsaktører, Industria-

kademiet og Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 

skal universitetet videreutvikle sin rolle som en sentral 

samarbeidsaktør og premissleverandør for regional ut-

vikling. Flere av virksomhetslederne vi har snakket med 

i forbindelse med dette prosjektet har merket seg uni-

versitets orientering mot arbeidslivets behov og mener 

at universitetet i økende grad leverer relevant kompe-

tanse til det regionale næringsliv. 

2.2.2 Utdanningsnivå på linje med resten av landet 

Befolkningens formelle utdanningsnivå er som nevnt en 

viktig indikator på arbeidsstyrkens kompetanse. Utdan-

ningsdata tyder på at det er lite forskjell mellom Buske-

rud og resten av Norge utenom Oslo. 28,5 prosent av 

personer over 16 år i Buskerud har grunnskole som sitt 

høyeste avsluttet nivå, mens andelen for Norge unntatt 

Oslo og Buskerud er på 27,1 prosent. Vi har tatt Oslo ut 

av sammenligningen fordi Oslo skiller seg fra resten av 

landet med en bosatt befolkning med et høyere utdan-

ningsnivå.  

Andelen av befolkningen over 16 år med høyere utdan-

ning (lang og kort) er på 29,2 prosent i Buskerud, mot 

30,2 prosent i Norge unntatt Oslo og Buskerud. Andelen 

er 49,3 prosent i Oslo. 
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Figur 2.7 Befolkning over 16 år fordelt på utdan-
ningsnivå Buskerud  

 
Note: fagskole og annen opplæring som ikke er godkjent som 

høyere utdanning på universitets og høyskolenivå er inkludert 

i videregående opplæring. Universitets- og høgskolenivå kort 

omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år, mens universitets- og 

høgskolenivå lang omfatter utdanninger på mer enn 4 år, 

samt forskerutdanning. 

Kilde: SSB. 

2.2.3 Store regionale forskjeller i utdanningsnivå 

Selv om utdanningsnivået i Buskerud ikke skiller seg så 

mye ut fra resten av Norge, er det store forskjeller innad 

i Buskerud. 

I gjennomsnitt har i underkant av 30 prosent av som bor 

i Buskerud høyere utdanning. Høyest andel er det i 

Kongsberg med 42 prosent, mens andelen er 18 prosent 

i Sigdal kommune.   

Variasjonen i utdanningsnivå mellom kommunene er re-

lativt stor, noe som blant annet må sees på bakgrunn av 

tydelige geografiske forskjeller i hvilke næringer som do-

minerer i de enkelte regionene og pendlingsmuligheter 

til Oslo. Forskjellige næringer har ulike utdanningskrav 

og næringsstrukturen vil følgelig har svært mye å si for 

utdanningsnivået i den enkelte kommune. Steder med 

konsentrasjon av næringer med lavt utdanningsnivå, får 

naturlig et lavt utdanningsnivå, og omvendt.  
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Figur 2.8 Andelen personer over 16 år med høy formell utdanning (bachelor og master). Mørkere farge 
indikerer høyere andel med høy utdanning. 2016. 

 
Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse 
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2.2.4 Sterk vekst i antall som tar høyere utdanning 

Mens det tidligere var vanligere å avslutte utdanningen 

etter grunnskole og skaffe seg realkompetanse gjennom 

arbeid, er det gradvis blitt mer vanlig å ta høyere utdan-

ning før man entrer arbeidsmarkedet. 

Denne trenden er tydelig til stede også i Buskerud, hvor 

stadig flere personer tar høyere utdanning. I 2000 var 

det vel 36 000 mennesker med bosted i Buskerud som 

hadde høyere utdanning (lang og kort høyere utdan-

ning). I 2016 var antallet 66 000 mennesker.  

Andelen av befolkningen over 16 år med høyere utdan-

ning har økt fra 19 prosent til 29 prosent i perioden 

2000-2016. Økningen i andelen med høyere utdanning 

er følgelig over 50 prosent på bare en halv generasjon. 

Økningen i andel som tar høyere utdanning ligger på 

samme nivå som for landet samlet sett. Figur 2.9 under 

viser utvikling i antall personer.  

Figur 2.9 Antall personer over 16 år fordelt på høy-
este avsluttede utdanningsnivå. Buskerud  

 
Note: fagskole og annen opplæring som ikke er godkjent som 

høyere utdanning på universitets og høyskolenivå er inkludert 

i videregående opplæring. Universitets- og høgskolenivå kort 

omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år, mens universitets- og 

høgskolenivå lang omfatter utdanninger på mer enn 4 år, 

samt forskerutdanning. 

Kilde: SSB 

2.3 Regionale ubalanser dekkes særlig gjennom 

pendling, men også utenlandsk arbeidskraft 

Både i Buskerud og i andre fylker vil det ofte være kom-

petansemessige ubalanser innen spesifikke yrkesgrup-

per, næringer og regioner.  

Regionale og næringsmessige ubalanser fører blant an-

net til pendling, bruk av utenlandsk arbeidskraft eller til-

tak for å sikre tilstrekkelig tilgang på kompetanse. Uba-

lanser i seg selv trenger altså ikke være negativt, så lenge 

kompetansebehovet blir møtt. Udekte kompetansebe-

hov over tid kan imidlertid hemme konkurranseevne el-

ler oppgaveløsning for både private og offentlige virk-

somheter.  

2.3.1 Betydelig pendling inn og ut av fylket  

En mobil befolkning som pendler inn og ut av en region 

kan bedre omstillingsevnen gjennom at arbeidsmarke-

det i realiteten utvides. Består regionen samtidig av et 

variert næringsliv er man bedre rustet til å møte kon-

junktursvingninger og medfølgende etterspørsels-effek-

ter. Buskerud består av og er koblet til flere dynamiske 

arbeidsmarkeder. 

I 2017 hadde 126 000 mennesker sin arbeidsplass i Bus-

kerud fylke. Av disse var 105 000, eller 83 prosent, også 

bosatt i Buskerud. Om lag 34 000 mennesker pendlet ut 

av fylket, mot 21 000 innpendlere. Dette gir Buskerud 

fylke en netto utpendling på rundt 13 400 mennesker i 

2017. 

Flest sysselsatte pendler til Oslo, men mange pendler 

også til Asker og Bærum. I alt pendler 13 700 fra Buske-

rud til Oslo, 4 400 av disse fra Drammen alene. Pend-

lingen gjenspeiler at nedre Buskerud ligger nær det at-

traktive arbeidsmarkedet vi finner i Oslo og Akershus 

vest. 

Mange mennesker pendler også inn til Buskerud. Særlig 

stor er innpendlingen til Drammen. Drammen er ar-

beidssted for 3 100 mennesker fra Sande, Svelvik og 

Røyken i Vestfold, og 1 400 fra Oslo. Ut over de nevnte 

0

20000

40000

60000

80000

100000

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

Grunnskolenivå
Videregående skole-nivå
Universitets- og høgskolenivå kort
Universitets- og høgskolenivå lang



 

 

 FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I BUSKERUD SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 13 

kommunene er det hele 72 kommuner som har flere enn 

ti pendlere til Drammen i 2017.  

I tillegg til at Buskerud har en netto utpendling, og bety-

delig brutto utpendling, er det store pendlingsstrømmer 

også internt i fylket, jf. Figur 2.10. 

Også når det gjelder internpendlingen er Drammensre-

gionen et omdreiningspunkt. Mest internpendling finner 

sted mellom kommunene rundt Drammen, og særlig 

mellom Drammen og Lier, Øvre Eiker og Nedre Eiker.  

Det er også kommunene rundt Drammen som har størst 

andel ansatte som er bosatt utenfor kommunen og flest 

bosatte som jobber utenfor kommunen. Av alle syssel-

satte i Drammen er om lag halvparten bosatt i andre 

kommuner. Motsatt er over halvparten av alle bosatte i 

Drammen sysselsatt i andre kommuner. Høye andeler er 

det også for andre kommuner rundt Drammen. 

Den høye graden av pendling til og fra Drammensregio-

nen vitner om at regionen er et integrert, mangfoldig og 

dynamisk bo- og arbeidsmarked. Pendlingsdataene be-

krefter også at regionen er tett koblet sammen med bo- 

og arbeidsmarkedet i Osloregionen.   

Det er også integrerte bo- og arbeidsmarkeder rundt 

Ringerike og Kongsberg. Ringeriksregionen har en del 

pendling til og fra Hole i Buskerud, samt at de får en del 

innpendling fra Oppland ved Jevnaker og Gran. 

Kongsbergregionen har en del pendling til og fra Fles-

berg, Øvre Eiker og Notodden, men har samtidig en del 

pendling til og fra Drammen og til og med Oslo. Erfa-

ringsmessig er vi kjent med at industrimiljøet på Kongs-

berg etterspør og tiltrekker ingeniørkompetanse bosatt 

på hele Østlandsområdet. 

Pendling finner i mindre grad sted til og fra kommunene 

i den nord-vestre delen av Buskerud. Fjellkommunene 

Ål, Gol og Hemsedal har noe pendling internt, men få 

pendler opp eller ned til Drammen og Ringerike eller ut 

av fylket.  

Tidigere studier av Buskerud tyder på pendlingen er høy 

blant dem med høyere utdanning. I 2016 hadde totalt 

rundt 40 prosent av utpendlere høyere utdanning, mot 

38 prosent av innpendlerne. (Vareide & Ronocosek, 

2017). Også innad i fylket er det variasjoner i pendler-

strømmene for personer med høyere utdanning. Lier og 

Hole er populære bosteder for de med høyere utdan-

ning, siden en høyere andel av de som pendler ut av 

disse kommunene har høyere utdanning enn de som 

pendler inn. Motsatt er det for Flå og Flesberg, hvor an-

delen med høyere utdanning som pendler inn er større 

enn for de som pendler ut (Vareide & Ronocosek, 2017) 
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Figur 2.10 Pendlingsstrømmer Buskerud 2017. 
 

 

Note: Nodenes farge er basert på fylkesinndelingen, og størrelsen er vektet etter kommunens sysselsetting etter bosted. Desto 

tykkere koblinger mellom nodene, desto større antall pendler mellom kommunene. Koblingenes farge angir destinasjonen for 

pendlestrømmen. Røde koblinger betyr dermed pendling til kommuner i Buskerud. 

Kilde: SSB 
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2.3.2 Bruk av utenlandsk arbeidskraft 

Bruk av utenlandsk arbeidskraft er viktig innenfor mange 

deler av næringslivet. Om lag 15 prosent av alle syssel-

satte i Norge er innvandrere. Særlig høy er andelen inn-

vandrere innen rengjøringsvirksomhet, serveringsvirk-

somhet og overnattingsvirksomhet, men også innen for-

retningsmessig tjenesteyting og utleie av arbeidskraft 

som formidler arbeidskraft til blant annet bygg og an-

leggsbransjen. Flest sysselsatte innvandrere er det innen 

helse og omsorg. Antall innvandrere er illustrert som 

søyler, mens andeler er illustrert som punkt i Figur 2.11.   

Årsakene til at virksomheter rekrutterer utenlandsk ar-

beidskraft er mange, og kan variere mellom næringer og 

virksomheter. For teknologi og ingeniørvirksomheter og 

i helsetjenestene handler det gjerne om å få tilgang på 

spesialisert formal kompetanse, mens for eksempel in-

nen renhold, omsorg og reiseliv i større grad handler om 

et behov for manuell arbeidskraft som ikke lar seg dekke 

lokalt. I disse bransjene kan det være vanskelig å rekrut-

tere norske arbeidstakere av flere grunner for eksempel 

lønnsbetingelser, arbeidstider, lokalisering og sosial sta-

tus. 

Figur 2.11 Sysselsatte innvandrere (15-74 år) 4. kvartal 2017. Antall (søyle. høyre akse). Andel av samlet 
sysselsetting i næringen (punkt. venstre akse) 

 
Note: Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Inn-

vandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.  Næringsinndelingen er basert på SSBs inndeling. 

Kilde: SSB
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2.3.3 Utfordringer med å rekruttere kvalifisert per-

sonale 

NHOs kompetansebarometer blant virksomheter i Bus-

kerud tyder på at mange virksomheter opplever en 

mangel på kvalifisert arbeidskraft (NHO, 2017).6 I under-

søkelsen fra sommeren 2017 oppga 6 av 10 virksomhe-

ter i Buskerud at de hadde problemer med å rekruttere 

kvalifisert arbeidskraft. Andelen bedrifter som svarer at 

de har problemer med å rekruttere kvalifisert arbeids-

kraft har økt fra 2016, da i overkant av 50% av bedriftene 

i Buskerud svarte det samme.  

I underkant av 4 av 10 virksomheter oppgir at de har 

skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten som 

følge av rekrutteringsutfordringer, mens 2 av 10 har re-

dusert virksomheten. Når flere bedrifter melder om økt 

behov for kompetanse kan det ha sammenheng med at 

flere bransjer opplever vekst og lysere utsikter etter de 

første effektene av oljeprisfallet i 2014 har avtatt. I følge 

NHO kan det økte kompetansebehovet også vitne om at 

flere bedrifter er i en omstillingsfase, og at økt behov for 

kompetanse handler om et behov for fornyelse, og at de 

er nødt til å omstille seg mot nye produkter, tjenester og 

markeder.  

Kompetansebarometeret viser at det særlig er mangel 

på arbeidskraft med fagbrev fra yrkesfaglig videregå-

ende opplæring og fagskoleutdanning. Særlig er det be-

hov for flere med fagbrev og fagskole innen bygg og an-

leggsteknikk, teknisk og industriell produksjon og elek-

trofag, men også service og restaurant/hotellfag.  

Også når det snakk om ingeniører er det elektro, bygg og 

maskiningeniører det er et stort behov for. Det er ikke 

overraskende at behovet for de med fagbrev og ingeni-

ørene gjelder samme fagretninger. Selv om man i teo-

rien kan tenke seg at det er noe muligheter for substitu-

sjon mellom personer med fagbrev og ingeniører, er 

disse yrkesgruppene i stor grad komplementære. Virk-

somheter som har aktiviteter der det er behov for 

                                                                 
6 Undersøkelsen er gjort av NHO og gjennomført som en spørreundersø-
kelse blant sine medlemsvirksomheter. I overkant av 3000 virksomheter 

teknisk kompetanse trenger gjerne arbeidstakere med 

fagbrev i produksjonen og ingeniører i prosjektutvikling 

og ledelse. Et vedvarende udekt kompetansebehov på 

ingeniørnivå kan påvirke kompetansetilbudet på fag-

brevnivå på sikt, ved at virksomhetene ikke har kapasitet 

til å ta inn lærlinger eller drive andre former for intern 

opplæring. Utfordringene kan i så måte forsterkes over 

tid.  

I følge informanten i NHO Buskerud har mangelen på 

faglært arbeidskraft vært en utfordring lenge, og utford-

ringen er ikke unik for Buskerud. Fallende interesse og 

status ved fagutdanning, høyt frafall og for få lærlinge-

plasser kan være noe av forklaringene. Selv om proble-

met er nasjonalt, er konsekvensene lokale.  

2.3.4 Arbeidsledigheten er relativt lav, men flest le-

dige uten utdanning 

Det at Buskerud står ovenfor udekte kompetansebehov 

gjenspeiles også i at relativt få mennesker i Buskerud er 

registrert som arbeidsledige. Arbeidsledigheten i Buske-

rud er relativt lav og har falt siste år.  

I Norge publiseres det hver måned to tall for antall ar-

beidsledige - det ene gjelder dem som er registrert som 

helt arbeidsledige hos NAV. Det andre er tall over både 

registrerte og ikke registrerte ledige basert på intervju-

undersøkelser i regi av Statistisk sentralbyrå – kalt AKU-

ledigheten. Normalt ligger AKU-ledigheten på et høyere 

nivå enn den NAV-registrerte ledigheten. 

Den norske arbeidsstyrken omfatter om lag 2,7 millioner 

mennesker. SSB har registret ca. 110 000 registrert som 

arbeidsløse ved utgangen av 2017, noe som tilsvarte om 

lag 4 prosent av arbeidsstyrken. NAV har ved samme 

tidspunkt registret om lag 70 000 helt ledige, noe som 

tilsvarte 2,7 prosent arbeidsledighet. Begge bereg-

ningene av arbeidsledighet viser et fall i ledigheten i lø-

pet av 2017, etter relativt høye ledighetstall i 2014-2016.  

har besvart den nasjonale undersøkelsen, hvorav i underkant 200 virksom-
heter er lokalisert i Buskerud.  
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Figur 2.12 viser antall personer i arbeidsstyrken, antall 

sysselsatte og antall arbeidsledige fra 2006-2017 basert 

på AKU-tall. Figuren anskueliggjør de høye ledighetstal-

lene i 2014-2016 som særlig kan knyttes til oljeprisfallet 

med påfølgende nedbemanning i petroleumssektoren 

og leverandørindustrien. Særlig høy var og er ledigheten 

i Rogaland, men også Hordaland og Møre og Romsdal.  

NAV-arbeidsledigheten (målt i antall helt ledige) i Buske-

rud var på 2,5 prosent i 2017. Både for året 2017 og gjen-

nomsnittlig over perioden 2008-2017 ligger NAV-ar-

beidsledigheten i Buskerud på et noe lavere nivå enn 

landet for øvrig, jf. figur 2.13.  

Figur 2.12 Arbeidsstyrken, sysselsatte og arbeidsle-
dige. Norge. 2006-2017 (til og med oktober 2017). 

 
Kilde: SSB, registerbasert sysselsettingsstatistikk (AKU) 

Figur 2.13 Arbeidsledighet. Fylker. 2008-2017. 2017. Helt ledige 

 
Kilde: NAV 

Note: Helt arbeidsledige er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og ellers er disponible for det ar-

beidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene. 

75 prosent av de som er helt arbeidsledige har kun 

grunnskole (37 prosent) eller videregående utdannelse 

(38 prosent). At de fleste ledige har kort eller ingen 

utdannelse gjelder både i Buskerud og i landet totalt sett 

og er i tråd med et resultat av de økte kompetansekra-

vene i arbeidslivet, jf.  Figur 2.14 og avsnitt 3.4.
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Figur 2.14 Arbeidsledige etter utdannelse. Novem-
ber 2017. Helt ledige. 

 
Note: Helt arbeidsledige er arbeidsføre personer som søker 

inntektsgivende arbeid ved NAV og ellers er disponible for det 

arbeidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært uten 

inntektsgivende arbeid de siste to ukene. 

Kilde: SSB 

Ledighetstallene fordelt på kommuner vitner imidlertid 

om store regionale forskjeller jf. Figur 2.15.  Tallene er 

interessante av flere grunner. 

For det første er ledigheten høyest i de mest sentrale og 

folkerike kommunene. Unntaket er Rollag hvor Kongs-

berg Automobil holder til. Bedriften er en sentral ar-

beidsgiver i kommunen, men har nedbemannet de se-

nere år.  

At det er en viss ledighet i sentrale kommunene er helt i 

tråd med forventningene til dynamiske arbeidsmarke-

der. Det vil alltid være noen som skifter jobb eller virk-

somheter som gå konkurs og nye som kommer til. Om-

stilling vil medføre en viss arbeidsledighet.   

For små arbeidsmarkeder kan en arbeidsledighet som 

nærmer seg null vitne om en god næringsmessig utvik-

ling. Men lav arbeidsledighet i mindre arbeidsmarkeder 

kan like gjerne reflektere sårbare bo – og arbeidsmarke-

der ved at lav ledigheten er en barriere for ekspansjon 

og omstilling for bedriftene og samtidig en begrensning 

i mulighetene for jobb-bytte for arbeidstakerne.  

Figur 2.15 Antall mennesker i arbeidsstyrken (venstre akse), Arbeidsledighet (andel av arbeidsstyrken som 
er helt ledige. Høyre akse). Fordelt på kommuner i Buskerud. Mars 2018.  

 
Kilde: NAV 
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For det andre er det interessant at ledigheten i Kongs-

berg er lavere enn Drammen og på linje med mange 

andre kommuner til tross for at mange av virksomhet-

ene på Kongsberg har nedbemannet de senere år. I Ro-

galand som helhet var ledigheten samme år 4 prosent (i 

enkelte kommuner var ledighetstallet høyere).  

En mulig forklaring på at ledighetstallene for Kongsberg 

ikke er urovekkende høy, er at mange av de som er blitt 

nedbemannet har fått nye jobber. En annen forklaring 

kan være at mange av de som mistet jobben ikke lenger 

er eller aldri var bosatte i Kongsberg. For de som jobbet 

i industrien på Kongsberg og pendlet fra Drammen eller 

Oslo vil eventuell ledighet blir registrert i hhv. Drammen 

eller Oslo. Mange var også arbeidsinnvandrere som har 

flyttet til andre deler av landet eller ut av Norge. 

SSB har funnet at de som er nedbemannet i forbindelse 

med nedgangen i petroleumssektoren i Rogaland i liten 

grad har flyttet ut av regionen på jakt etter nytt arbeid. 

Forklaringen er trolig at i motsetning til Kongsberg, så 

har mange av de som jobbet i industrien i Rogaland vært 

fastboende i regionen over lengre tid og etablert familie 

og relasjoner i nærområdet. Disse blir heller værende i 

påvente av nye jobbmuligheter (Næsheim, 2018). 

For Kongsberg kan tilfellet også være at Kongsberg både 

har internt mangfold (muligheter til jobb i andre virk-

somheter i regionen med annen markedsutvikling) og 

har gode koblinger til andre arbeidsmarkeder med an-

nen næringsstruktur.  
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Framtidig tilbud og etterspørsel etter kompetanse vil på-

virkes av endringer på en rekke ulike samfunnsområder. 

Det er særlig viktig å skille kortsiktige og mer konjunk-

turpregede endringer fra grunnleggende strukturelle 

endringer. De strukturelle endringene er endringer som 

gir nye rammebetingelser og handlingsmønstre for alle 

typer samfunnsaktører, som ungdom, elever, arbeidsta-

kere, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner – i Norge 

og i andre land.   

Norges kompetansebehov i årene framover vil blant an-

net følge av endringer i hvilke oppgaver som skal løses i 

samfunnet og endringer i måten oppgavene løses. Noen 

endringskrefter vil gi utfall som er relativt sannsynlige og 

forstått, mens andre har langt mer usikre utfall.  

I kapitlet drøftes sentrale langsiktige endringskrefter 

som ventes å få betydning for kompetansebehovet i alle 

deler av arbeids- og næringslivet i Buskerud.  

I kapittel 4 går vi nærmere inn på endringskrefter og 

kompetansebehov i de fire strategiske satsingsområ-

dene definert i gjeldende FoUoI-strategi og hvilket kom-

petansebehov de har på relativt kort sikt (5 år). 

3.1 Befolkningsvekst gir økt etterspørsel etter 

kompetanse, men øker også tilbudet 

Framtidig kompetansebehov er på mange måter koblet 

til befolkningsutviklingen. En rekke næringer leverer i 

stor grad varer og tjenester til et lokalt marked, eksem-

pelvis velferdstjenester, varehandel og serveringsnæ-

ringen. Hvor mange mennesker som arbeider i disse 

næringene henger primært sammen med antall innbyg-

gere et land eller en region har.  

Andre næringer leverer hovedsakelig til marked utenfor 

regionen eller landet. Særlig gjelder dette industrien 

som leverer produkter og tjenester internasjonale mar-

keder, men også reiselivsnæringen som «eksporterer» 

opplevelser til turister fra andre deler av landet eller fra 

utladet. Omsetning og ressursbruk i slike næringer føl-

ger i mindre grad befolkningsutviklingen, men vokser 

eller faller som følge av utviklingen i markedene virk-

somhetene er en del av og de enkelte bedriftenes kon-

kurranseevne. 

Framtidig befolkningsutvikling følger av fødselsrater, le-

vealder og innvandring. Norge har hatt en langvarig be-

folkningsvekst. Veksten var relativ lav i perioden 1980-

2000, men økte kraftig på begynnelsen av 2000-tallet. 

Etter 2012 har veksten avtatt, jf. Figur 3.1.  

Figur 3.1 Befolkningsvekst Norge. I millioner men-
nesker (venstre akse) og i årlig vekst (høyre akse) 

  
Kilde: SSB, tabell 06913 

Buskerud har hatt en sterkere befolkningsvekst enn lan-

det for øvrig. Ved inngangen til 2018 bodde det 281 769 

mennesker i Buskerud. Ved inngangen til 2000 var antal-

let 236 811, noe som gir en årlig vekst på 1,0 prosent. Til 

sammenligning vokste Norge unntatt og Oslo og Buske-

rud med 0,8 prosent (SSB, 2018). Sterkest vekst har det 

vært i Oslo, etterfulgt av Akershus og Rogaland. Buske-

rud er nummer sju av de 19 fylkene når det gjelder be-

folkningsvekst i perioden. Lavest var veksten i Finnmark, 

Sogn og Fjordane og Nordland. Ingen fylker har hatt en 

negativ befolkningsvekst i perioden. 
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Den sterke befolkningsveksten i Buskerud de siste 18 år 

skyldes særlig positiv netto innvandring, men også in-

nenlands flytting og fødselsoverskudd. 

Norge har vært en del av det åpne europeiske arbeids-

markedet siden 1994, men arbeidsinnvandring har spe-

sielt skutt fart etter utvidelsen av EØS-området7.  

Hvorvidt den store innvandringen vil fortsette er imid-

lertid usikker. Innvandringen til Norge er dels en funk-

sjon av arbeidsinnvandring og dels flyktninger. Arbeids-

innvandring er igjen en funksjon av utvikling i relative 

inntekter mellom land. Det er ikke opplagt at Norge 

framover vil ha en inntektsutvikling som er høyere enn 

andre lands. Det kan tenkes at utviklingen blir svakere, 

som følge av mindre «drahjelp» fra petroleumssektoren. 

I så fall kan arbeidsinnvandringen bli lavere. 

SSB publiserer annet hvert år befolkningsframskrivinger. 

De siste befolkningsframskrivingene fra SSB ble laget i 

2016. Framskrivingene baserer seg på befolkningsmo-

deller som blant annet tar hensyn til den økonomiske ut-

viklingen i Norge og våre naboland, inklusive viktige ut-

vandringsland til Norge og ved å anvende sannsynlighe-

ter for dødsfall, inn- og utvandringer og fødsler.8  

De nasjonale framskrivningene til SSB viser 15 ulike sce-

narier for utviklingen i befolkningen fram til år 2100. 

Framskrivningene på kommune og bydelsnivå viser ni 

ulike scenarier for utviklingen i befolkningen fram til år 

2040. 

Befolkningsutviklingen har fra og med 2016 vært lavere 

enn i SSBs hovedalternativ (MMMM), jf. Figur 3.2. Det er 

innvandringsutviklingen som avviker mest fra hovedal-

ternativet, både som følge av lavere arbeidsinnvandring 

og færre flykninger enn lagt til grunn i 2016. Utvand-

ringen har i tillegg økt en del siden toppen i 2011 og 

2012, og i 2015 utvandret det sannsynligvis flere fra 

                                                                 
7 Denne økningen sammenfaller i tid med innføring av Schengen-avtalen i 
2001 og EU sin utvidelse med nye medlemsland i 2004, 2007 og 2011. 

Norge enn under den største utvandringsbølgen til Ame-

rika på slutten av 1800-tallet (Cappelen mfl. 2016).  

Samtidig har også fødselsratene falt de siste to årene. 

Begge disse endringene har medført en reduksjon i 

netto innvandring og en lavere befolkningsvekst enn 

man forutså i 2016. Trolig er lavinnvandringsscenarioet 

(MMML) mer realistisk for Buskerud framover. I dette 

scenarioet vil Buskerud som helhet fortsette å vokse 

med 0,78 prosent per år. Veksten er imidlertid lavere 

enn de i perioden 2000-2018 hvor den som nevnt lå på 

1 prosent per år (SSB, 2018).  

Figur 3.2 Befolkning og befolkningsframskriving for 
Buskerud fylke mot 2040 i tusen personer 

 
Kilde: SSB 

Gitt en fortsatt vekst i innbyggertallet i Buskerud, er det 

ventet at omsetning og ressursbruk i næringer som leve-

rer varer og tjenester til det lokale markeder, eksempel-

vis velferdstjenester, varehandel og serveringsnæringen 

vil fortsette å øke framover. Det trenger imidlertid ikke 

bety at veksten fortsetter i samme takt. Trolig vil syssel-

settingen vokse litt mindre enn befolkningsutviklingen 

tilsier blant annet som følge av at digitalisering og 

sentralisering bidrar til økt produktivitet i disse 

8 Jf. SSBs beskrivelse av statistikken. 
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næringene. 9 Sentralisering og digitalisering omtales i av-

snitt 3.3 og 3.4. 

3.2 Alderssammensetning øker kompetanseet-

terspørselen, men reduserer også tilbudet  

Den demografiske utviklingen tilsier ikke bare at vi blir 

flere, men også at alderssammensetningen er i endring. 

Aldring av de store etterkrigsårskullene, lav nettoinn-

vandring og lave fødselstall tilsier en aldring av befolk-

ningen. 

Basert på lavinnvandringsscenarioet (MMML) vil antall 

personer over 67 år i Buskerud øke til over 72 000 i 2040. 

Det utgjør mer enn 20 prosent av den totale fram-

skrevne befolkningen i fylket, opp fra 15 prosent i 2016. 

Figur 3.3 Befolkningsframskriving for Buskerud fylke 
mot 2040, fordelt på aldersgrupper 

 
SSBs lavalternativ for innvandring er lagt til grunn i figuren. 

Kilde: SSB. 

Det at samfunnet vil bestå av flere eldre øker etterspør-

selen etter arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren, in-

kludert mange ufaglærte. Mens vi i 1970 hadde fem ar-

beidstakere bak hver pensjonist, vil vi i 2060 stå igjen 

med bare halvparten (Cappelen et al. 2013). Hvis like 

mange omsorgsarbeidere skal hjelpe hver bruker i helse 

og omsorg i 2060 som i dag, må en av tre framtidige 

                                                                 
9 Se for eksempel Demografiske utviklingens betydning for varehandelen, 
Rapport nr. 70-2017 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS  

arbeidstakere jobbe i helsesektoren med mindre anven-

delse av teknologi kan dempe behovet for arbeidskraft.  

Norge er i dag blant de landene i verden med høyest 

offentlig finansierte helseutgifter. I 2013 hadde Norge 

verdens tredje høyeste helseutgifter per innbygger, et-

ter USA og Sveits.10 Samtidig er andelen privat-

finansierte helseutgifter relativt lav. Om lag 85 prosent 

av helseutgiftene er offentlige finansiert. Gjennom-

snittet for OECD er om lag 73 prosent.  

Samlet bruker Norge om lag 10 prosent av BNP på 

helseutgifter, og andelen øker noe raskere enn 

befolkningsveksten. Helse- og sosialtjenester står i dag 

for nær halvparten av offentlig konsum, jf. figur 3.1. 

Figur 3.4 Konsum av helse- og omsorgstjenester 
som andel av offentlig konsum 

 
Konsum av helse- og omsorgstjenester som andel av konsum i 

statlig og kommunal forvaltning. Konsum måles som produk-

sjonskostnader i forvaltningen og produktkjøp til hushold-

ningene. Kilde: SSB 

Nedgangen i skatteinntekter, som følge av fall i statlige 

petroleumsinntekter (skatt og utbytte fra egen virksom-

het) og en økende andel eldre, gjør at det er grunn til å 

regne med skarpere prioriteringsdiskusjoner om bruk av 

offentlige midler i årene framover. Selv om vi forventer 

at behovet for så vel faglært som ufaglært arbeidskraft 

innen helse og omsorg vil fortsette å vokse, er det grunn 

10 Helsedirektoratet (2015) Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren. Oslo: 
Helsedirektoratet. 
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til å tro at veksten innen helse og omsorg ikke kan fort-

sette med samme veksttakt.  

Samtidig som antall eldre er ventet å stige, er det ventet 

at barnekullene blir mindre. På kort sikt kan pensjone-

ring av lærere, lærenormen, samt andre tiltak for å øke 

kvaliteten i undervisningssektoren føre til et økt behov 

lærere, men på sikt er det ventet at etterspørselen etter 

denne typen kompetanse vil falle noe. Tilsvarende vil 

trolig gjelde for pedagoger, barnevernspedagoger o.a.  

Aldringen fører også til pensjonering av store etterkrigs-

kull, som fører til at mange personer med ulik fagbak-

grunn forsvinner ut av arbeidsmarkedet. Disse må til en 

viss grad må erstattes. I hvilken grad, avhenger blant an-

net av teknologiutviklingen. 

3.3 Sentralisering endrer behovet for kompe-

tanse og lokalisering av kompetanse 

Parallelt med befolkningsveksten, sentraliseres befolk-

ningen. Det er ikke noe nytt fenomen og på ingen måte 

særskilt for Norge. Mange drivkrefter drar i retning av 

økt sentraliseringen også framover.  

Tilgang på arbeid og utdanning er viktige årsaker til at 

folk flytter på seg. De store høyskolene og universite-

tene ligger i og rundt de største byene. Utdanningsni-

vået har økt betydelig over mange år og utviklingen har 

ført til at stadig flere unge flytter til storbyområder for å 

få seg utdanning. Mange blir boende i byene etter endt 

utdanning. 

Også preferanser for kultur og nærhet til attraktive so-

siokulturelle miljøer trekkes fram som sentrale årsaker 

til at folk flytter til byene.  

Mange virksomheter finner det også mest rasjonelt å lo-

kalisere seg i byene. I sentrale strøk er det større ar-

beidsmarked, noe som betyr at det er lettere å finne rik-

tige arbeidstakere. Tilgangen til arbeidstakere forsterkes 

av at byene har best tilgang på effektiv transport fra om-

rådene rundt.  

Effektivisering og det reduserte transportbehovet som 

følger av tettere bosetting, forsterker byenes attraksjon 

som bosted (Røtnes, Jordell, Bjøru, & Kvil, 2016). Høyt 

utdannet arbeidskraft søker seg til storbyens tilbud, og 

kompetansekrevende virksomheter må følge etter. 

Samtidig finner disse virksomhetene fordeler ved bye-

nes spesialisering og brede arbeidsmarked. Det fører 

igjen til at flere med lang utdanning søker seg til byene 

for å gjøre yrkeskarriere (Rattsø, 2014). 

Oslo-regionen, men også andre storbyregioner i Norge 

vokser. I dag bor 50 prosent av Norges befolkning i en av 

landets seks storbyregioner. I 1986 var andelen 43 pro-

sent. Alle landets storbyregioner har de siste 30 årene 

vokst langt raskere enn landet for øvrig og veksten har 

vært spesielt sterk de siste ti år. 

Den sterke veksten i Oslo har også ført til en befolknings- 

og sysselsettingsvekst i nærliggende kommuner, særlig i 

Akershus, men også i Drammensregionen og Vestviken.  

Figur 3.5 viser utvikling i sysselsettingsandelen (syssel-

setting sett i forhold til samlet sysselsetting i landet som 

helhet) for de seks regionene i Buskerud. Figuren viser 

den indekserte utviklingen i de ulike regioners andel av 

landets samlede sysselsetting.  

For regioner med sysselsettingsvekst som ligger over 

landsgjennomsnittet ligger utviklingsbanen over 100. 

Vekst under landsgjennomsnittet ligger under 100. 

Drammensregionen og Vestviken har hatt en sysselset-

tingsvekst over gjennomsnittet for Norge. Øvrige regio-

ner i Buskerud ligger under (jf. Figur 3.5) 
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Figur 3.5 Utvikling i sysselsettingsandel. Indeks 
2008=100. Sysselsetting etter arbeidssted som an-
del av total sysselsetting i Norge. 

 
Note: Kommuner i Buskerud er delt i inn seks regioner jf. Ved-

legg 3. Kilde: SSB 

Det er liten grunn til å tro at den pågående sentralise-

ringen vil avta i årene framover. Sentraliseringstrenden 

kan innebære en tøffere konkurranse om arbeidskraft 

og samtidig få «nye» arbeidsplasser i mindre sentrale 

strøk. 

Selv om flesteparten av landets kommuner har vokst de 

senere år, har mange av kommunene hatt «negativ in-

nenlandsk vekst», som betyr at de ville hatt en befolk-

ningsnedgang om det ikke hadde vært for innvand-

ringen.  

Sentraliseringen har først og fremst betydning for loka-

lisering av kompetanse, men også for hvilken type kom-

petanse det er behov for. Vi ser allerede i dag at befolk-

ningsveksten i de store byene, også øker etterspørselen 

etter arbeidskraft for å utvikle nødvendig infrastruktur, 

som veier, t-baner og boliger, samt arbeidskraft i tjenes-

teproduserende næringer. Motsatt, kan økt sentralise-

ring (og forvaltningsreformer) redusere behovet for ek-

sempel innen lokal offentlig administrasjon og gjennom 

effektivisering og stordriftsfordeler i andre former for 

vare og tjenesteproduksjon. Eksempelvis kan deler av ef-

fektiviseringen innen norsk varehandel tilskrives økt 

sentralisering som følge av større og færre utsalgssteder 

(Røtnes, Flatval, & Walbrekken, 2017) 

3.4 Digitalisering øker etterspørselen etter høy-

ere utdanning 

De siste tiårene har verden opplevd et stadig økende 

omfang av automatisering av manuelle arbeidsoppgaver 

og en revolusjonerende utvikling i informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi. Teknologien har muliggjort 

digitalisering av varer og tjenester som tidligere var ana-

loge og papirbaserte.  

I tillegg har økt konkurranse, internasjonal handel og 

produktivitetsvekst ført til en stadig sterkere spesialise-

ring i arbeidslivet. Økt spesialisering og teknologisk ut-

vikling har ført at det er færre arbeidsplasser for de som 

har liten eller ingen utdanning. Når man gjennomfører 

videre studier, utvikles og forsterkes både spesialiserte 

fagkunnskaper og kognitive kompetanser. Man lærer å 

observere og prosessere kunnskap, å kommunisere sin 

kunnskap og å benytte den til praktiske formål. Videre 

lærer man seg å lære. Utdanning gir altså ikke bare 

kunnskap om enkelte fagområder, men øker også den 

enkeltes verdi som arbeidstaker innenfor andre områ-

der. I et arbeidsliv som blir stadig mer komplekst og sam-

tidig mer digitalt, med mer samhandling mellom fag- og 

yrkesgrupper og et økt fokus på digitale, kognitive og so-

siale ferdigheter, vil arbeidsmarkedet ha et økende be-

hov for personer med utdanning.   

Særlig er det ventet at den pågående digitaliseringen vil 

føre til ytterligere behov for ingeniører og andre med 

teknisk kompetanse. At digitaliseringen blant annet fø-

rer til et økt behov for ingeniører framkommer også i 

NHOs kompetansebarometer (NHO, 2017). Folk med 

teknisk kompetanse trengs både til å utvikle og bruke 

teknologien. 

At digitalisering og de andre stor endringskreftene får 

betydning for kompetansebehovet ser vi allerede i data 

for hvilken type utdanning privat og offentlig sektor i 

Buskerud sysselsetter.  
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Sysselsettingsandelen for de med kun allmenn utdan-

ning, det vil si grunnskole eller allmenn videregående 

opplæring, har falt markant siden 2000, mens andel 

sysselsatte med helse, sosial og idrettsfag og naturviten-

skapelige fag, håndverksfag og tekniske fag øker, jf. Figur 

3.6. 

Figur 3.6 Andel sysselsatte i Buskerud. Fordelt på fagretning. 2000-2017.  

 
Kilde: SSB 

Det er stor enighet om at digitaliseringen vil fortsette å 

påvirke norsk økonomi. Det er grunn til å vente at også 

yrker med kognitive oppgaver i økende grad vil bli berørt 

av digitalisering av oppgaver. Vi ser tegn til at dette skjer, 

og antallet sysselsatte er allerede sterkt redusert i en-

kelte yrker, for eksempel blant bankfunksjonærer, sek-

retærer og billettkonduktører. 

Ifølge Frey og Osborne (2017) vil alt som kan standardi-

seres vil bli digitalisert også mer avanserte oppgaver 

som i dag utføres av for eksempel leger og ingeniører. 

Internet of things, big data og machine learning er vik-

tige stikkord som vil prege teknologiutviklingen fram-

over. Selvkjørende biler, avanserte roboter som 

diagnostisering av kreftpasienter og pakker og post le-

vert med droner er bare noe av det vi kan vente oss i 

nær framtid (Future Today Institute, 2018). 

Ekeland mfl. (2015) har analysert hvordan automatise-

ring og digitalisering vil påvirke ulike yrker i Norge og Fin-

land i tiårene som kommer. Deres studie baserer seg på 

at arbeidsoppgavene et yrke består. Ekeland mfl. (2015) 

finner at en tredjedel av den norske sysselsettingen kan 

bli påvirket av automatiseringen i løpet av de neste tjue 

årene. Det er spesielt lavlønns- og lavkompetanseyrker 

som er utsatt, men forfatterne finner at alle yrker er ut-

satt til en viss grad.  

Skal vi tro beregningene av risiko for automatisering er 

det tydelig at enkelte deler av landet står overfor relativt 

store omveltninger.  Også mange kommuner i Buskerud 

er sårbare for endringene som følge av digitalisering. 

Kart 1 viser kommuner i Buskerud som er særlig sårbare 

for næringsmessige endringer som følge av automatise-

ring.  
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Sårbarhet er beregnet på bakgrunn av næringssammen-

setningen og enkeltyrkers sannsynlighet for automatise-

ring. Kartet viser andelen sysselsatte i yrker som har høy 

sannsynlighet for automatisering (kontoryrker og pro-

sess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. for-

delt på kommuner. 

Særlig i Flå, Nes, Sigdal og Krødsherad jobber er en stor 

andel av de bosatte arbeidstakerne som prosess- og ma-

skinoperatører. Arbeidstakere i denne yrkesgruppen er 

blant dem med høyest risiko for å bli helt eller delvis er-

stattet av maskiner i framtiden. Høy risiko for automati-

sering betyr over 70 pst. sannsynlighet for automatise-

ring. Dersom arbeidsgiverne i regionen ikke lenger 

etterspør deres kompetanse, kan de berørte kommu-

nene risikere høy arbeidsledighet og/eller ytterligere 

fraflytting og med det forsterke den pågående sentrali-

seringen. 

Det er imidlertid ikke opplagt at digitalisering og auto-

matisering av arbeidsoppgaver vil gjøre arbeidskraften 

overflødig. Økt digitalisering og automatisering vil også 

legge grunnlag for utvikling av nye tjenester, samtidig 

som det er et stort behov for mennesker som skal utvikle 

og bruke de digitale løsningene noe som tilsier økt etter-

spørsel etter blant annet ingeniører og teknisk fagbrev. 

Trenden er imidlertid at denne typen arbeidsplasser 

gjerne er lokalisert i sentrale områder.  

Kart 1 Andel sysselsatte i yrker med høy1) risiko for automatisering, fordelt på kommune 2). 2014 

 
Kilde: 1) Yrker med høy risiko er definert som yrker med mer enn 70 prosent sannsynlighet for automatisering basert på Eke-

land (2014) og Frey og Osborne (2013) 

2) Kommuner hvor mer enn en firedel av de sysselsatte (etter bosted) i yrker med høy risiko er framhevet. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå, Ekeland mfl. (2015) og Samfunnsøkonomisk analyse  
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I dette kapitlet går vi nærmere inn på kompetansebeho-

vet i de fire satsingsområdene definert i gjeldende 

FoUoI-strategi. 

For hvert av satsingsområdene vil vi presentere kompe-

tansebehovet målt i sysselsetting, før vi gjør rede for 

sentrale endringskrefter som ventes å få betydning for 

kompetansebehovet de neste fem år og i hvilken grad 

det forventes utfordringer med å dekke kompetansebe-

hovet fremover.  

Sysselsettingen i de fire satsingsområdene er hentet fra 

SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Vi har i ved-

legg 1 redegjort for vårt forslag til hvilke næringer som 

skal inngå i de fire områdene. Avgrensingene er laget 

med utgangspunkt i gjeldende strategi og godkjent av 

fylkeskommunen.11  

Det er viktig å være klar over at valg av hvilke næringer 

som er definert til å være en del av satsingsområdene 

får relativt stor betydning for samlet sysselsetting innen-

for hver gruppe. Alternative avgrensninger vil kunne gi 

andre tall når det gjelder samlet sysselsetting, men ikke 

nødvendigvis medføre store endringer når det gjelder 

endringskrefter og kompetansebehovet framover. 

Sysselsetting er sentralt for å beskrive kompetansebe-

hovet, men fanger naturlig nok ikke alle fasetter av kom-

petansebehovet. Dokumentstudier og intervju med be-

driftsledere har gitt informasjon om kompetansebehov 

som ikke lar seg fange i statistikk. Dokumentstudier og 

intervju med bedriftsledere har også gitt informasjon 

om sentrale endringskrefter og eventuelle udekte kom-

petansehovet som den aktuelle bedriften står ovenfor 

nå og i nær framtid (5 år). Siden vi her ser på en relativt 

kort tidshorisont, så vil kompetansebehovet både være 

et resultat av langsiktige endringskrefter (som for ek-

sempel de som ble omtalt i kapittel 3), men også 

                                                                 
11 Avgrensningen skiller seg fra avgrensingene som ble bruk i Samfunns-
økonomisk analyse (2016), Forskning og innovasjon i Buskerud, Rapport nr. 
46-2016 

kortsiktige konjunkturendringer og endringer i ramme-

betingelser. 

4.1 Satsingsområdene dekker om lag 30 prosent 

av alle sysselsatte i Buskerud 

Med utgangspunkt i den gjeldende avgrensningen dek-

ker de fire satsingsområdene om lag 36 000 sysselsatte i 

2017, noe som tilsvarte 28,8 prosent av alle sysselsatte i 

Buskerud samme år. Flest sysselsatte er det innen helse 

og omsorg (ca. 15 prosent), etterfulgt av eksisterende 

teknologi i nye anvendelser (ca. 8 prosent). 

I de påfølgende avsnitt beskrives de ulike satsningsom-

rådenes anslåtte kompetansebehov i dag og årene fram-

over. 

Figur 4.1 Andel av samlet sysselsetting i Buskerud. 
Etter arbeidssted. 2017 

 
Kilde: SSB, registerbasert sysselsetting, Samfunnsøkonomisk 

analyse 
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4.2 Opplevelsesindustrien søker serviceinnstil-

ling, digital kompetanse og lokalkunnskap 

Satsingsområdet opplevelsesindustri refererer til virk-

somheter som tilbyr tilreisende og fastboende opplevel-

ser. Behovet for adspredelse og opplevelse er grunnleg-

gende for alle og etterspørselen etter betalte opplevel-

ser øker med inntekten i samfunnet (i Norge og globalt).  

I Buskerud er opplevelsesindustri særlig knyttet til å ut-

nytte og videreutvikle de ressursene Buskerud har innen 

naturopplevelser og kultur. Buskerud er et av de største 

reiselivsfylkene i Norge. Aktørene er spredt rundt i hele 

fylket, men særlig stor er aktiviteten i Hallingdal. Opple-

velsesindustrien retter seg mot både norske og interna-

sjonale gjester.  

Opplevelsesindustrien består av mange virksomhetsty-

per (eksempelvis hoteller, museer og reisebyråer). Ver-

dikjedene de ulike virksomhetene er en del av er til dels 

svært forskjellige, selv om formålet er noe av det samme 

– aktørene skal gi sluttbrukerne opplevelser, overnat-

ting, servering o.a.  

Vi har avgrenset satsingsområdet til først og fremst å 

gjelde destinasjonsbasert turisme, uavhengig om det 

norske eller utenlandske turister. Satsingsområdet dek-

ker tradisjonelle reiselivsnæringer (hoteller, camping-

plasser, samt restauranter, barer, reisebyråer mv) samt 

opplevelsesnæringer med utgangspunkt i destinasjons-

baserte opplevelser (museer, fornøyelsesparker, utleie 

av sportsutstyr mv). Målgruppen er først og fremst tu-

rister (selv om for eksempel restauranter i stor grad også 

betjener det lokale markedet).  

Vi har ikke tatt med transport (eksempelvis drosje, tog, 

rutebil) fordi dette først og fremst brukes av lokal befolk-

ning eller gjennomreisende (tog). Unntaket er transport 

i form av taubaner og skiheiser, som er tatt med.    

Opplevelsesindustrien kan imidlertid sies også omfatte 

annen kulturell næringsvirksomhet som kulturell inn-

holdsproduksjon (herunder utgivelse av film, 

produksjon av musikk, forlagsvirksomhet, produksjon av 

dataspill mv) samt kunstnerisk virksomhet (selvstendige 

kunstnere mv.). Slik næringsvirksomhet er ikke inkludert 

i vår avgrensning fordi FoUoI-strategien først og fremst 

er rettet mot destinasjonsbaserte opplevelser.  

4.2.1 Mange unge og ufaglærte 

Opplevelsesindustrien i Buskerud, slik den er definert 

her, sysselsatte 4570 mennesker i 2017, noe som til-

svarte om lag 3,8 prosent av alle sysselsatte med ar-

beidssted i Buskerud.  

Sysselsettingsandelen har økt fra 3,4 prosent i 2010. An-

delen ligger på samme nivå som landet som helhet. Sys-

selsettingsmessig står Buskerud for i underkant av 5 pro-

sent av nasjonal sysselsetting innen næringen. Buske-

ruds «markedsandel» har så å si vært uendret siden 

2010, en indikasjon på at veksten i Buskerud følger den 

nasjonale utviklingen. Også her har vi tatt Oslo ut av 

sammenligningen fordi Oslo skiller også på dette områ-

det skiller seg fra resten av landet med et betydelig om-

fang av overnatting og serveringssteder.  

Figur 4.2 Utviklingen i andelen sysselsatte innen 
satsningsområdet opplevelsesindustri 

 
Kilde: SSB, registerbasert sysselsetting, Samfunnsøkonomisk 

analyse 
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Flest sysselsatte er det innen restauranter og andre ser-

veringssteder (ca. 50 prosent av alle sysselsatte) etter-

fulgt av hoteller (ca. 36 prosent av alle sysselsatte), jf.  

Figur 4.3. Mens sysselsettingsandelen i hoteller har falt 

noe jevnlig siden 2008, har sysselsettingsandelen innen 

servering og gatekjøkken økt i perioden. 

Figur 4.3 Sysselsetting Opplevelsesindustri. Buske-
rud. 2017. 

 
Kilde: SSB, registerbasert sysselsetting, Samfunnsøkonomisk 

analyse 

Intervjuene og tidligere analyser12 avdekker at det næ-

ringen er avhengig av mennesker som liker å jobbe med 

og for mennesker. Tross digitalisering og automatisering 

av oppgaver knyttet til booking, innsjekking og vareleve-

ranse de siste årene, er fremdeles mange av de viktigste 

oppgavene i opplevelsesindustrien knyttet til personlig 

tjenesteyting i møte med gjestene. Virksomhetene sø-

ker først og fremst folk med serviceinnstilling og enga-

sjement.  

                                                                 
12 Se for eksempel (Røtnes, Tofteng, Bjørnstad, Gran, & Mykletun, 2014) 

Ser vi på de største grupperingene innen overnattings- 

og serveringstjenester kan sysselsettingen i reiselivet 

deles inn i to hovedgrupper; den ene er de sysselsatte 

knyttet til den daglige driften og møtet med gjestene, 

den andre gruppen består av administrative stillinger. 

I driften sysselsettes mange mennesker uten formell ut-

danning, særlig innen servering, resepsjon og renhold. 

Den viktigste ferdigheten er å håndtere møtet med gjes-

tene. Det er imidlertid økende krav til digital kompe-

tanse i alle ledd. For eksempel har digitale løsninger tatt 

over statusregistrering av rengjorte rom på mange over-

nattingssteder. I tillegg til de ufaglærte sysselsettes en 

del faglærte på noen felter, for eksempel kokker og kon-

ditorer. 

I de administrative stillingene (for eksempel økonomi og 

administrasjon, salg, markedsføring m.m.) er som ventet 

de formelle kravene til kompetanse noe strengere. Like-

vel har flere av de intervjuede næringsaktørene nevnt 

verdien av å ha «bransjefolk», spesielt innen hotelldrift. 

Bransjeerfaring verdsettes høyt, og kan i en del tilfeller 

erstatte formell kompetanse. Det betyr at det er relativt 

gode muligheter for å «jobbe seg oppover» i bransjen.  

Næringen sysselsetter spesielt mange unge mennesker. 

Vi har ikke tilgang på alder for alle sysselsatte slik vi har 

definert næringen, men innen overnatting og serve-

ringsnæring er over 70 prosent av de sysselsatte under 

39 år. Varehandel er en annen næring som også syssel-

setter mange unge, men andelen unge er betydelig høy-

ere i overnatting og servering, jf. Figur 4.4. 
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Figur 4.4 Andel sysselsatte under 39 år. Etter ar-
beidssted. Fordelt på næringer. Utvalgte næringer. 
Buskerud. 2017.  

 
Kilde: SSB, Samfunnsøkonomisk analyse 

Både i Buskerud og i landet for øvrig er mange av stilling-

ene innen overnatting og servering fylt av midlertidig an-

satte (Figur 4.5) og utenlandske arbeidstakere (jf. Figur 

2.11 i kapittel 2). Om lag 14 prosent av de sysselsatte in-

nen overnatting og servering er midlertidig ansatt13, 

mens om lag 40 prosent av de sysselsatte er innvand-

rere. Figurene viser bruk av midlertidig ansatte og uten-

landske arbeidstakere i Norge totalt sett. Vi har ikke data 

for Buskerud, men det er liten grunn til å forvente at bru-

ken av midlertidig ansatte og utenlandsk arbeidskraft er 

annerledes her enn i resten av landet.   

                                                                 
13 Midlertidig ansatte er personer med et ansettelsesforhold som er begrenset i 
tid, f.eks. et vikariat med fastsatt sluttdato, et engasjement som opphører når 

Figur 4.5 Andel midlertidig sysselsatte under 39 år. 
Fordelt på næringer. Norge. 2017 

 
Kilde: SSB, Samfunnsøkonomisk analyse 

Flere aktører har i intervjuer opplyst at det er vanskelig 

å rekruttere arbeidstakere lokalt. Sentrale årsaker er yr-

kenes status, relativt lavt lønnsnivå og noe ugunstige ar-

beidstider, noe som samsvarer med funn fra andre stu-

dier, eksempelvis Utredning om norsk serveringsnæring 

(Røtnes, Tofteng, Bjørnstad, Gran, & Mykletun, 2014).  

Samtidig har vi også dokumentert at rekruttering og 

gjennomføring innenfor de relevante videregående ut-

danninger er lav (jf. Kapittel 2.2.1). 

I de administrative stillingene rekrutteres det i større 

grad lokalt, og de fleste er allerede bosatt i Norge. 

Næringen representerer en vei inn i arbeidsmarkedet 

for mennesker som ikke har formelle kvalifikasjoner 

andre næringer krever. For virksomhetene kan det imid-

lertid være utfordrende at det samlede utdanningsni-

vået blir for lavt og at det er høy utskiftning blant 

arbeidet eller prosjektet er utført, eller sesongbetont arbeid. Prøvetid i seg selv 
anses ikke som en midlertidig ansettelse. 
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personale. Mange virksomheter i næringen sliter med 

dårlig lønnsomhet og en høy andel midlertidige og uten-

landske ansatte medfører kostnader til rekruttering, 

opplæring og personaloppfølging.  

Flere av reiselivsdestinasjonene har de siste årene i 

større grad blitt helårsdestinasjoner. Det øker behovet 

for bemanning, også utenfor høysesong, og taler for at 

bedriftene i større grad kan tenke langsiktighet i anset-

telsesforhold og kompetansebygging. 

4.2.2 Økt etterspørsel etter opplevelser, men Bus-

kerud må levere  

Norge har samlet sett blitt et mer attraktivt reisemål for 

internasjonale turister de siste årene. Særlig har den 

svekkede kronekursen gitt utenlandske turister økt kjø-

pekraft ved valg av Norge som reisemål. figur 4.6 viser 

utenlandsk turisme til Norge (målt i antall overnattinger) 

og Norges Banks konkurransekursindeks. Konkurranse-

kursindeksen viser verdien av norske kroner målt mot et 

veid gjennomsnitt av valutaene til 25 av Norges viktigste 

handelspartnere. Stigende indeksverdi betyr svakere 

kronekurs.  

 Figur 4.6 Utenlandsk turisme til Norge (antall over-
nattinger) og konkurransekursindeksen. Indeks 
(2005=100). 

 

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank   

Den store majoriteten (om lag 70 prosent i 2017) av ho-

tellovernattinger er norske. Den svekkede kronekursen 

har også gjort at utenlandsreiser blitt dyrere for nord-

menn og dermed ytterligere bidratt til økt norsk turisme 

i Norge. I tillegg kommer bruk av private hytter, som ikke 

fanges opp i tall for overnattinger, men som også etter-

spør og konsumerer varer og tjenester som produseres 

ved reiselivsdestinasjonene. 

Sysselsettingsveksten i opplevelsesindustrien i Buskerud 

skyldes først og fremst vekst i ulike serveringsvirksom-

heter (restauranter, barer, gatekjøkken mv), jf. Figur 4.7. 

Veksten er sterkest i Drammensregionen og svakest i 

Hallingdal. En betydelig del konsumet av serveringstje-

nester skyldes lokalbefolkningens eget konsum (Røtnes, 

Tofteng, Bjørnstad, Gran, & Mykletun, 2014). Sysselset-

tingsveksten i opplevelsesindustrien kan derfor i stor 

grad forklares med befolkningsvekst og inntektsvekst, 

men også nordmenns økende interesse for mat, drikke, 

kultur og andre organiserte aktiviteter. 

Figur 4.7 Utvikling i sysselsetting Opplevelsesindu-
stri. 2015-2017, indeks 2015=100. 

 

 
Kilde: SSB, registerbasert sysselsetting, Samfunnsøkonomisk 

analyse 

80

90

100

110

120

130

140

90

100

110

120

130

140

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Konkurransekursindeksen (KKI)

Overnattinger (utenlandske)

85

95

105

115

125

2015 2016 2017
Hotell
Vandrehjem, campingplasser mv
Restauranter
Gatekjøkken mv.
Reisebyrå, turistkontor og reisearrangør
Museer, historiske steder mv
Leirskoler og annen undervisning
Opplevelsesindustri samlet



 

 

 

32 FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I BUSKERUD | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

I Turistundersøkelsen 2016 oppgis å oppleve naturen 

som den viktigste aktiviteten blant utenlandske ferietu-

rister. Rett bak kommer imidlertid å slappe av, ha det 

moro, besøke historiske bygninger eller steder, samt å 

oppleve lokal kultur og levemåte (Innovasjon Norge, 

2016). De samme aktivitetene rangeres også høyt for 

norske ferierende.  

Undersøkelsen avdekker også at det er et gap mellom 

forventningene til og erfaringene fra Norgesferien, hvor 

Norge ikke lever helt opp til forventningene. At de ferie-

rende har så sammensatte ønsker for aktiviteter og opp-

levelser indikerer at det ligger et stort potensial i å kunne 

tilby enda bedre og mer helhetlige reiselivsopplevelser. 

Innovasjon Norges Drømmeløftet 2015 peker på at ett 

ledd i utviklingen er at aktørene i næringen må gå fra å 

tilby fragmenterte produkter til økt samarbeid om kon-

septer og historier som syr produktene sammen. 

Etterspørselen tilsier et økt behov for mennesker som 

kan utvikle og levere helhetlige og attraktive reiselivs-

opplevelser, herunder produsenter av lokal mat, histo-

riefortellere, guider mv. 

En viktig global driver for norsk og internasjonalt reiseliv 

er at verden blir rikere og mer sammenkoblet. Det øker 

etterspørselen etter både forretnings- og feriereiser. En 

trend er imidlertid at den rikere befolkningen har mer 

tilgang til penger enn tid. Det taler for at etterspørselen 

etter tilrettelagte reiser som sikrer at man får de opple-

velsene man ønsker innenfor tidsrammen man har til-

gjengelig. Nærheten til befolkningsrike Oslo regionen er 

et konkurransefortrinn for opplevelsesnæringen i Bus-

kerud, men underbygger også fordelene ved at ulike ak-

tiviteter i regionen er lokalisert i nærheten av hverandre. 

Framveksten av digitale løsninger, internett og sosiale 

medier skaper et globalt nedslagsfelt for reiselivsmar-

kedsføringen. Eksempelvis har spredning av bilder av 

flott norsk natur blitt en viktig del av markedsføringen 

av Norge. Sosiale medier er også en arena som gjør at 

turister lett kan dele informasjon om hva de ikke er for-

nøyd med. De nye mediene tilsier at det bare blir vikti-

gere og viktigere at opplevelsene svarer til forvent-

ningene. Endringskreftene tilsier et økt behov for profe-

sjonalisering både i gjennomføring og markedsføring av 

egne tjenester og destinasjoner. 

Digitaliseringen påvirker denne som andre bransjer, 

men våre informanter peker på at for større aktører er 

bookingtjenestene i stor grad allerede digitalisert og au-

tomatisert ved dagens reiselivsdestinasjoner. Ved 

mange hoteller er det mulig å sjekke inn på automater, 

framfor å kontakte resepsjonen. Også innen renhold er 

det tilkommet flere digitale løsninger for å planlegge og 

effektivisere renholdet.  

Bruken av teknologi øker kravene til digital kompetanse 

blant de ansatte. Men ifølge våre informanter fremstår 

ikke digitalisering som en kompetansemessig utfordring 

på generell basis. En forklaring kan være at næringen 

sysselsetter mange unge som er vant med digitale verk-

tøy.  

De siste årene har det vokst fram en ny «aktør» i reise-

livsmarkedet gjennom internett, delingsøkonomien. 

Blant de eksisterende næringsaktørene vi har intervjuet 

har ikke konkurrerende tjenester som AirBnB blitt nevnt 

som en viktig konkurrent til de etablerte konseptene. På 

lengre sikt kan man imidlertid se for seg, at i den grad de 

etablerte aktørene ikke tilbyr merverdi utover overnat-

tingen vil delingsøkonomiplattformer kunne bli en bety-

delig konkurrent.  

Videre er det også ventet økt oppmerksomhet omkring 

klima og miljøbelastningene generelt og knyttet til rei-

selivet spesielt.  Ny forskning viser at åtte prosent av de 

globale klimagassutslippene skyldes turisme (Darrud, 

2018). Det er om lag tre ganger mer enn man antok tid-

ligere. Økt oppmerksomhet og eventuelle reguleringer i 

form av økte flypriser vil både kunne få konsekvenser for 

hvilke destinasjoner de reisende foretrekker, men også 

for næringens behov for kompetanse på miljøvirkninger.  
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4.2.3 Forsiktig vekst i kompetansebehovet 5 år 

framover 

I Buskerud er, som for Norge samlet sett, de store reise-

livsdestinasjonene lokalisert med utgangspunkt i natur-

baserte opplevelser. Én sentral utfordring for det natur-

baserte reiselivet er at naturopplevelsene i seg selv er 

gratis. I tillegg kan det vanskelig argumenteres for at na-

turen i Buskerud skiller seg så mye fra alternative desti-

nasjoner at det gir et konkurransefortrinn basert på na-

turen alene. Nærheten til den befolkningsrike Oslo-re-

gionen er et konkurransefortrinn for Buskerud, men 

virksomhetene må likevel tilby en merverdi til de besø-

kende i form av effektiv tilgang til naturgoder og gode og 

helhetlige tjenester for å kunne konkurrere på det nasjo-

nale og globale reiselivsmarkedet.  

I den grad næringen på sikt beveger seg i tråd med tren-

dene beskrevet over er det sannsynlig at næringen vil 

trenge mennesker som kan profesjonalisere aktiviteten   

- og med det kompetanse på markedsføring, økonomi-

styring, innovasjon og samarbeid mellom aktørene. I til-

legg vil det være behov for kompetanse på miljøutford-

ringer og løsninger, samt digital kompetanse. Flere uni-

versiteter og høyskoler, herunder også Universitetet i 

Sørøst-Norge tilbyr reiselivsrelaterte utdannelser på 

høyere nivå.  

Likevel er det sannsynlig at den store deler av aktiviteten 

fremdeles bygger på menneskelig tjenesteyting og at 

mange av de sysselsatte i næringen vil ha relativt lite for-

mell kompetanse. 

Vi har i forbindelsen med dette prosjektet snakket med 

ledere for relativt store hoteller. Generelt uttrykker 

disse at selv om det er vanskelig å fylle kompetansebe-

hovet med lokal arbeidskraft, har det vært relativt enkelt 

å rekruttere utenlandsk arbeidskraft de senere år. Aktø-

rene har etablerte rutiner for denne typen rekruttering 

og for nødvendig kompetanseutvikling. Mindre aktører 

og aktører som har mindre erfaring med å rekruttere 

utenlandsk arbeidskraft, kan oppleve rekrutteringssitua-

sjonen som mer langt mer krevende.  

Flere av våre informanter peker på at det særlig er ut-

fordrende å få tak i kokker og konditorer. Utviklingen 

gjør at det er vanskelig å opprettholde ønsket om en lo-

kal forankring når kokkene har lite erfaring med norsk 

matkultur og tradisjon. Utfordringene vil trolig forster-

kes på sikt gitt få søkere og høyt frafall i matfagene på 

videregående skole. 

Mindre ungdomskull, lavere arbeidsinnvandring og økt 

sentralisering tilsier at virksomheter i næringen kan opp-

leve økte rekrutteringsvanskeligheter på sikt. Særlig ut-

satt er mindre virksomheter og virksomheter utenfor 

byer og tettsteder.  

Som en konsekvens er det behov å tenke langsiktig både 

for å styrke næringens omdømme, synliggjøre karriere-

muligheter og videreutvikling av praksisnære og rele-

vante etter og videreutdanningstilbud. Et konkret ek-

sempel er kjøkkensjefer, som ofte kun har formell ut-

danning med fagbrev i kokkefaget. Som kjøkkensjef får 

man imidlertid flere ledelsesoppgaver, samt ansvar for 

innkjøp og økonomisk planlegging. I et slik tilfelle kan det 

være ønskelig å legge til rette for at kjøkkensjefen kan få 

formell kompetanse, eksempelvis i form av kurs i økono-

mistyring og personalhåndtering.  

Informantene vi har snakket med er svært positive til på-

gående arbeid med å opprette en regional fagskole for 

hotell og restaurantfag. Flere anser det som viktigere å 

videreutvikle det praksisnære etter- og videreutdan-

ningstilbudet «på lavere nivå» enn å øke studietilbudet 

på høyskole og universitetsnivå. 
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Begrunnelsen er at etter og videreutdanning på fagsko-

lenivå er attraktivt for deltagere og virksomheter fordi 

denne typen kurs kan kombineres med regulært arbeid 

- de ansatte kan fortsette i inntektsgivende arbeid sam-

tidig som virksomhetene kan fortsette driften omtrent 

som normalt. Flere peker også på at praksisnære opplæ-

ringsprogram av kortere varighet er bedre tilpasset 

menneskene som søker seg til denne næringen. 

Opplæring- og videreutdanningstilbud med geografisk 

plassering i nærheten av eksisterende næringsaktører 

kan også øke sannsynligheten for at de som deltar i kom-

petanseutviklingen forblir i regionen etter endt opplæ-

ring.  

Uansett utdanningsnivå, er det viktig med tett dialog 

mellom utdanningsinstitusjonene og næringen slik at 

studietilbudet blir relevant for lokalt næringsliv, men 

samtidig også attraktivt for målgruppen. 

4.3 Helse og omsorg trenger mer av alt, men 

særlig digital kompetanse 

Satsingsområdet helse og omsorg omfatter så vel offent-

lige som private aktører som leverer helse og omsorgs-

relaterte varer og tjenester.  

Næringen slik den er definert her, omfatter produksjon 

av farmasøytiske råvarer og preparater, samt produk-

sjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og ut-

styr. Videre er alle helserelaterte helse- og omsorgstje-

nester, det vil sykehus, eldresenter, omsorgsinstitusjo-

ner for rusmiddelbrukere, hjemmehjelp mv. Vi har ute-

latt omsorgstjenester som ikke er direkte knyttet til hel-

searbeid som barnehage, skolefritidsordning, asylmot-

tak, arbeidstrening mv. Distribusjon og salg eksempelvis 

i apoteker er ikke med, jf. Avgrensningen i vedlegg 1. 

Vestre Viken er den desidert største arbeidsgiveren in-

nenfor satsingsområdet. Sykehuset har i underkant av 

10 000 ansatte (inkluderer alle avdelinger både i og 

utenfor Buskerud, jf. Tekstboks 1). 

Omsorgstilbudet er hovedsakelig organisert som kom-

munale virksomheter.  

Fylket huser også flere private virksomheter, stiftelser 

og andre ikke-offentlige aktører som leverer helse og 

omsorgstjenester direkte til det offentlige eller som et 

supplement til det offentlige tilbudet regionalt eller na-

sjonalt. Eksempler på ikke-offentlige aktører som leve-

rer helsetjenester til Buskerud og andre regioner er Bor-

ger AS og Modum Bad som tilbyr tjenester innen psykisk 

helsearbeid. 

I sysselsettingsstatistikken kan vi ikke skille mellom pri-

vat og offentlig sektor og dette er særlig viktig å være 

klar over for dette satsingsområdet. En stor del av sys-

selsettingen er i offentlig sektor, selv om det også finnes 

private aktører og stiftelser som leverer helse og om-

sorgsrelaterte tjenester. Noen av disse vil være dekket 

av avgrensningen, mens andre kan falle inn under andre 

næringer eksempelvis informasjonsteknologi. Etter alt å 

dømme er det snakk om et fåtall aktører og sysselsatte.  

4.3.1 Etterspør særlig helsefaglig kompetanse, men 

også ufaglært 

Næringen slik den er definert her sysselsatte om lag 20 

000 mennesker i 2017, noe som tilsvarte om lag 15,6 

prosent av samlet sysselsetting i Buskerud. Andelen har 

økt fra 14,8 prosent i 2010. Andelen og veksten følger 

samme mønster som Norge uten Oslo og Buskerud. Oslo 

skiller seg ut ved en relativt sett lavere andel sysselsatte 

innen denne næringen. Hovedgrunn til lav andel i Oslo 

Tekstboks 1 

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksom-
het ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg 
sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi 
har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og fem 
distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- 
og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- 
og avhengighetsbehandling. Vi har dessuten virksom-
het ved 15 ambulansestasjoner. 

Vestre Viken HF ble stiftet 30. mars 2009 og er et helse-
foretak innenfor det regionale helseforetaket Helse 
Sør-Øst RHF. I 2017 var vi ca. 9 400 ansatte som ut-
førte rundt 7 150 årsverk til sammen.   
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er et større næringsmessig mangfold i Oslo, og vesentlig 

større innslag kunnskapsbaserte og kulturelle tjenester 

enn i landet for øvrig. I tillegg har Oslo også et lavere an-

tall sysselsatte i sektoren sett i forhold til befolkningen, 

noe som bl.a. henger sammen med at befolkningen i 

Oslo er yngre enn i resten av landet og større stordrifts-

fordelinger i produksjon av helse og omsorgstjenester.  

Helse og omsorgssektoren etterspør et bredt spekter av 

mennesker med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Helse-

delen av sektoren, som utgjør om halvparten av alle an-

satte, etterspør i all hovedsak mennesker med formell 

helse og omsorgsrelatert kompetanse, men omsorgs-

delen av sektoren sysselsetter også mange ufaglærte. 

Figur 4.8 Utviklingen i andelen sysselsatte innen 
satsningsområdet helse og omsorg 

 
Kilde: SSB, registerbasert sysselsetting, Samfunnsøkonomisk 

analyse 

Figur 4.9 Sysselsetting helse og omsorg. 2017. Buskerud 

 
Note: «Helsedelen» omfatter næringskode 86 og er merket i grønn i kakediagrammet, mens «omsorgsdelen» omfatter næ-

ringskode 87 og 88 og har fargen rød i kakediagrammet. 

Kilde: SSB, Samfunnsøkonomisk analyse 
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Vi har ikke data som viser fordelingen per yrke eller ut-

danning innen helse og omsorg i Buskerud, men det er 

liten grunn til å tro at denne skiller seg veldig fra etter-

spørselen i landet totalt. 

 

Figur 4.10 viser sammensetning og vekst i avtalte års-

verk med helse- og sosialfaglig utdanning totalt i Norge. 

Figuren anskueliggjør at de største yrkesgruppene er 

sykepleiere, hjelpepleiere, sosialpersonell og leger. I til-

legg til helsefaglig kompetanse, etterspør også sektoren 

sysselsatte med administrativ og teknisk bakgrunn og 

mange ufaglærte. 

I dag er om lag 12 prosent av de sysselsatte innen helse- 

og sosialtjenester med helse- og sosialfaglig utdanning 

arbeidsinnvandrere.14 Dette gjelder i stor grad sykeplei-

ere og helsefagarbeidere. 

 
Figur 4.10  Avtalte årsverk for personer med helse- og sosialfaglig utdanning, fordelt på fagutdanning (15-
74 år). 

 
Kilde: SSB, Samfunnsøkonomisk analyse 

Ikke-offentlige aktører som leverer helserelaterte tje-

nester vil i stor grad etterspørre samme helsefaglige 

kompetanse som offentlig sektor. 

Den gryende aktiviteten innen velferdsteknologi er som 

omtalt ikke dekket av vår avgrensning, men intervjuene 

vitner om at slike aktører etterspør mennesker med hel-

sefaglig bakgrunn, men også mennesker med helt andre 

                                                                 
14 Med arbeidsinnvandrere menes her personer med utenlandsk bakgrunn 
som arbeider i Norge, enten på korttidsoppdrag eller med lengre opphold. 

kompetanser eksempelvis gründere, økonomer, fors-

kere og ingeniører.  

4.3.2 Norsk helsevesen står ovenfor store omstil-

linger 

Kompetansebehovet i helse og omsorg vokser. Gjen-

nomsnittlig årlig vekst i kompetansebehovet, målt i an-

tall årsverk mellom 1995 og 2016 for helsetjenester og 

Det vil si at personer som er bosatt i et annet land, men arbeider i Norge i 
en kort periode inkluderes her. 
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for omsorgstjenester har vært henholdsvis 2,5 og 2,9 

prosent. Årlig vekst for samlet norsk sysselsetting var i 

samme periode 1,4 prosent. 

Den sterke veksten vi har sett de senere år kan i stor grad 

tilskrives de til omtalte endringer i befolkningsstørrelse 

og alderssammensetning. Gradvis flere eldre og økende 

levealder drar i retning økt etterspørsel etter helse- og 

omsorgstjenester.  

Sterk vekst i offentlige budsjetter, men også økte inntek-

ter i husholdningene har samtidig økt betalingsviljen for 

helsetjenester, både i form av villighet til å betale skatt 

for å finansiere gode tjenester og økt privat forbruk. I til-

legg fører stadig forbedrede metoder for diagnostisering 

og behandlingsresultater til at flere helseproblemer kan 

behandles, noe som også øker etterspørselen etter og 

forventningene til helsetjenester. 

Som omtalt i kapittel 3 er det ventet at demografiske ut-

vikling med voksende og aldrende befolkning medfører 

fortsatt kompetansebehov i sektoren både på kort og 

lang sikt. Imidlertid er det stor usikkerhet knyttet til 

framtidig inntektsutvikling og i hvilken grad helse og om-

sorgssektoren kan fortsette å vokse på bekostning av 

andre sektorer.  

Til tross for den sterke veksten i sysselsettingen i sekto-

ren, har det i mange år vært udekte behov for ulike typer 

helsefagligpersonell. Vekst i antall nye sykepleiere har 

for eksempel ikke vært tilstrekkelig til å dekke den økte 

etterspørselen.  

Gapet mellom tilbud og etterspørsel av helsepersonell 

ville imidlertid ha vært større dersom vi ikke hadde opp-

levd et økt tilbud av arbeidsinnvandrere. Uten økt inn-

slag av innvandrere med helse- og sosialfaglig utdan-

ning, ville norsk helsevesen ha stått overfor klart større 

bemanningsproblemer enn det som er observert. Hvor-

dan sektoren vil påvirkes dersom innvandringen til 

Norge faller er beheftet med usikkerhet. 

Det er ventet at automatisering, digitalisering og etter 

hvert robotisering vil påvirke så å si alle næringer, og i 

økende grad også som helt sentralt for å løse samfun-

nets økende oppgaver innen helse og omsorg.  Nye tek-

nologiske løsninger er ikke bare noe som tvinger seg på, 

men villet politikk for å bedre pasientbehandlingen, 

styrke pasientmedvirkningen, bedre samordningen og 

for å løse ressursbeskrankningene som sektoren står 

ovenfor. 

«I fremtiden skal det være like enkelt, sikkert og natur-

lig å ha kontakt med helsetjenesten på nett, som det i 

dag er å bruke nettbank» - Helse- og omsorgsminister 

Bent Høie. 

Helse og Omsorgsdepartementet, 2018 

Avansert teknologi åpner opp for helt nye verktøy for 

diagnostisering og behandling av mange typer sykdom. 

3D-printing, kunstig intelligens, big data og skredders-

ydde behandlinger basert på genprofil er bare noen ek-

sempler på teknologier bli viktig for framtidens helse-

sektor.  

Tilsvarende kan teknologien gi mennesker mulighet til å 

mestre eget liv og helse, og bidra til at flere kan bo 

lenger i eget hjem til tross for nedsatt funksjonsevne. 

Teknologiske løsninger som for eksempel pilledispen-

sere, bevegelsessensorer mv. kan skape trygghet hos 

brukeren, mer kunnskap om egen helse og samtidig av-

laste helsepersonell og pårørende. Teknologi kan fri-

gjøre arbeidskraft til andre oppgaver, men også endre 

hverdagen til mange av de som jobber i pleie- og om-

sorgssektoren. 

Det har tradisjonelt vært skepsis knyttet til å benytte 

teknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren, 

samtidig som helse- og omsorgstjenester lenge har vært 

en del av et lukket nasjonalt marked. De senere årene 

har det imidlertid vært en internasjonaliseringstrend i 

sektoren, spesielt for helsetjenester. Det åpner for at 

teknologi og tjenester lettere kan selges på det globale 

markedet. Det er sannsynlig at det vil være stor 
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internasjonal etterspørsel etter ressursbesparende 

helse- og velferdsteknologi i tiden framover. 

Også andre trender og politiske føringer ventes å få be-

tydning for helse og omsorgssektoren framover, eksem-

pelvis økte krav til brukermedvirkning og samhandling i 

helse og omsorgstjenesten jf. Nasjonal helse og sykehus-

plan (Meld. St. 11 (2015–2016)). Økt brukermedvirkning 

og samhandling på tvers av organisasjoner, sektorer og 

faggrupper stiller helt nye krav til kompetanse, koordi-

neringsrutiner og teknologi. Særlig vil det være behov 

for mer kompetanse knyttet til prosjektledelse, end-

ringsarbeid og systemutvikling som ingen enkelt yrkes-

gruppe innen sektoren har særlige forutsetninger for å 

løse i dag.  

Både offentlig sektors og enkeltpersoners framtidige 

prioritering av helse- og omsorgstjenester og offentlig 

sektors evne og vilje til å ta i bruk teknologiske løsninger 

har stor betydning for kompetanseetterspørselen fram-

over. En analyse av norsk helseteknologinæring gjen-

nomført på vegne av NHO peker på at det fortsatt er 

store barrierer for bruk av digitale løsninger i norsk hel-

sevesen (Jacobsen, 2018).  

I vår analyse av behovet for avansert IKT-kompetanse 

finner vi en markant underdekning av avansert IKT-per-

sonell innen tjenesteyting og offentlig sektor, og særlig 

innen helsesektoren (Røtnes, Bjørnstad, & Norberg-

Schulz, 2015).  

Samfunnsøkonomisk analyse gjennomførte i 2017 en 

scenarioanalyse for framtidig kompetansebehov.  Fram-

skrivningene bygger på SSB-framskrivingene i Dapi mfl. 

(2016), men justert i tråd med fire ulike scenarioer som 

bygger på ulike forutsetninger knyttet til to usikkerhe-

ter; det offentliges bruk av arbeidsbesparende og vel-

ferdsfremmende teknologiske løsninger og usikkerhe-

ten knyttet til offentlig prioritering av helse- og omsorgs-

sektoren.  

I alle scenarioene vil kompetansebehovet i denne næ-

ringen voksen. Veksten er størst der det satses på helse 

og omsorgstjenester, men hvor det også er store barrie-

rer for å ta i bruk ny teknologi. Motsatt er veksten minst, 

der helse- og omsorgssektoren ikke vokser på bekost-

ning av andre offentlige tjenester, men hvor barrierene 

for å ta i bruk ny teknologi er bygget ned. 

Figur 4.11 Etterspørselen etter sysselsatte innen 
helse- og omsorgsyrker (alle fagutdanninger). 
Norge. 2010-2040. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

4.3.3 Trenger mer av alt 

Det er ventet at etterspørselen etter kompetanse vil 

fortsette å øke i norsk helsevesen de kommende år. Bus-

kerud er ikke unikt i så måte. Vestre Viken anser det som 

særlig utfordrende å få tak i sykepleiere, men også en-

kelte legespesialiseringer som radiografer og laboriato-

releger og forventer at dette også vil være tilfelle de 

kommende 5 år. 

Selv om den pågående digitaliseringen på sikt kan føre 

til store ressursbesparelser og endringer i kompetanse-

sammensetningen, vil digitaliseringen neppe dempe et-

terspørselsveksten etter helsepersonell radikalt innen-

for kommende femårsperiode.  
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Den pågående digitaliseringen stiller imidlertid helt nye 

krav de til ansatte. Elektroniske journaler, digitale pille-

dispensere, e-konsultasjoner, sensorer som tidligere 

nevnt er bare noen eksempler på digitale løsninger som 

de ansatte i sektoren i økende grad må forholde seg til.  

Både våre intervju og andre studier vitner om at mange 

av de som jobber i helse og omsorgssektoren, mangler 

digital kompetanse. De ansatte i sektoren trenger kunn-

skap og kompetanse på bruk av digitale verktøy, men 

også på personvern og datainnsamling, og forstå kon-

sekvensene av bruk av digitale verktøy i tjenesteleveran-

sen. Intervjuer tyder på at dette gjelder på alle nivåer, 

inklusive ledelsen i offentlige og private foretak, forvalt-

ning, helsefagarbeidere og ufaglærte i hjemmehjelptje-

nesten. 

Intervjuene vitner også på at det er et økende behov for 

administrativ kompetanse. Behovet for administrativ 

kompetanse følger både av den generelle veksten i næ-

ringen, men også av økte krav til samhandling og bruker-

medvirkning, og ved at både offentlige og private aktø-

rer må være kostnadseffektive og profesjonelle i drift og 

i møte med offentligheten.  

Flere informanter peker på et uforløst potensialt for ny 

næringsaktivitet, eksempelvis knyttet til helse og vel-

ferdsteknolog. Bygging av et nytt sykehus i Drammen gir 

store muligheter for å utvikle og introdusere nye løs-

ninger. En rekke aktører i fylket som normalt ikke har 

vært en del av helse og omsorgsnæringene vil i teorien 

kunne ta del i de nye markedsmulighetene.  

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til markedsut-

viklingen og om det er aktørene i Buskerud som er best 

posisjonert for å ta del i dette nye markedet. For å utløse 

et slikt potensiale synes det å være et generelt behov for 

at potensielle leverandører øker kunnskapen om bru-

kere og pasientens behov, mens de ansatte i norske 

                                                                 
15 Jf. Vedlegg 1 for en nærmere beskrivelse av avgrensningen som er lagt til 
grunn. 

kommuner og ved norske sykehus trenger mer kompe-

tanse på teknologiens muligheter.  

4.4 Intet kortsiktig kompetansebehov i teknologi-

miljøene, men et generelt behov for spesiali-

sert teknisk kompetanse 

Vi har avgrenset satsingsområdet eksisterende teknologi 

i nye anvendelser til å gjelde tradisjonell industriproduk-

sjon (næringskode 25-33), som blant annet omfatter 

produksjon, reparasjon og installasjon/montering av 

maskiner, våpen og ammunisjon, elektroniske kabler, 

maskiner og bygging av oljeplattformer.15 Vi har ikke in-

kludert virksomheter innen informasjonsteknologi, jf. 

avgrensningen i vedlegg 1. 

Satsingsområdet omfatter blant annet virksomhetene i 

Systems Engineering-miljøet og Subsea miljøet på 

Kongsberg (og i Lier). 

Et interessant aspekt ved virksomhetene er at de er virk-

somheter som produserer en rekke ulike avanserte in-

dustriprodukter. Produktene kommer til anvendelse in-

nenfor en rekke ulike næringer, eksempelvis innen pe-

troleum, automobil og flyindustrien verden over.  

Målt i antall sysselsatte, er satsingsområdet definert av 

enkelte store virksomheter som for eksempel virksom-

heter i Kongsberg Gruppen, FMC, Eltek og DEFA. Utvik-

lingen i disse vil ha stor betydning for kompetansebeho-

vet innenfor satsingsområdet framover. 

4.4.1 Fall i sysselsetting, men fortsatt en relativt 

høy andel sysselsatte 

Satsningsområdet sysselsatte i overkant av 9 500 perso-

ner i Buskerud i 2017, noe som tilsvarer 8 prosent av alle 

sysselsatte i Buskerud (etter arbeidssted). 

Figur 4.1 illustrerer utviklingen i andelen sysselsatte in-

nen satsningsområdet siden 2008. Sysselsettingsande-

len har falt de siste årene. Fallet i sysselsetting de siste 
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årene er i stor grad knyttet til oljeprisfallet, som har hatt 

en stor negativ virkning for mange av virksomhetene in-

nenfor dette satsningsområdet. Til tross for nedgangen, 

ligger sysselsettingsandelen høyere enn for resten av 

landet. Buskerud kan derfor fortsatt sies å ha sentralt 

styrkepunkt i disse delene av norsk industri. 

Figur 4.12 Utviklingen i andelen sysselsatte innen 
satsningsområdet eksisterende teknologi i nye an-
vendelser 

 
Kilde: SSB, registerbasert sysselsetting, Samfunnsøkonomisk 

analyse 

Næringene innen satsningsområdet sysselsetter spesielt 

fagarbeidere, ingeniører, samt personer innen administ-

rative funksjoner (for eksempel innen økonomi, salg og 

markedsføring). Fagprofilene er ofte nært knyttet til pro-

duktene som virksomhetene leverer. Fagbrev i kabel-

byggerfaget og høyspentmontører er for eksempel helt 

nødvendig kompetanse for en av virksomhetene vi har 

snakket med. Andre virksomheter vil ha behov for per-

soner med helt andre fagbrev og fagkompetanser. 

Også når det gjelder ingeniører er behovet knyttet til 

den enkelte virksomhet produkter og tjenester, mens 

her ansetter virksomhetene ingeniører med spesialisert 

og mer generelle profil. Intervjuene vitner om at beho-

vet for sysselsatte med spesialisert kompetanse på et 

høyt utdanningsnivå utgjør få personer, men det essen-

sielt for virksomheten å besitte denne kompetansen.  

Aktørene leverer teknologi og industriprodukter i inter-

nasjonale markeder der forskning og innovasjon er vik-

tige innsatsfaktorer for å opprettholde og videreutvikle 

konkurransekraften. Kompetansebehovet i satsnings-

områdets virksomheter er derfor preget av behovet for 

teknisk kompetanse, men også mennesker som er dre-

vet av nysgjerrighet, problemløsning og evne til nytek-

ning.  

Det å utvikle nye avanserte industriprodukter tar tid. 

Flere av virksomhetene sysselsetter en stor andel med 

spesialisert ingeniørutdanning på bachelor- eller mas-

ternivå. Den ingeniørfaglige kompetansen er svært vik-

tig for utviklingen av nye produkter og for å gi virksom-

heten en forståelse for det tekniske mulighetsrommet, 

mens den yrkesfaglige kompetansen er helt nødvendig i 

virksomhetenes faktiske produksjon og fungerer på den 

måten komplementært til ingeniørfaglig kompetanse.  

Kontinuerlig kompetanseheving er viktig for virksomhe-

tenes konkurranseevne. En av informantene vi har snak-

ket med hevder at over 15 prosent av de ansatte innen 

produksjon deltar i interne opplæringsprosesser til en-

hver tid. Satsning på et godt arbeidsmiljø og muligheter 

for kompetanseutvikling blir også ansett som stadig vik-

tigere i kampen om kvalifisert arbeidskraft.  

Aktørene samarbeider også med hverandre gjennom 

ulike nettverksaktiviteter, med Universitetet i Sørøst-

Norge, og med andre forskningsmiljøer både nasjonalt 

og internasjonalt for å få tilgang på den mest relevante 

kompetansen og nyeste kunnskap. 

Som følge av oljeprisfallet, har mange av virksomhetene 

måtte nedskalere virksomheten og omstille seg bort fra 

petroleumsrelaterte produkter. Omstilling tar tid og har 

vært krevende for mange virksomheter.  
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En av virksomhetene vi har snakket med har de siste 

årene har gått gjennom en vesentlig nedskjæring i antall 

ansatte, samtidig som flere har valgt å slutte for å heller 

arbeide i næringer som er mindre utsatt for oljepris-

svingninger. For å være konkurransedyktig må virksom-

heten fortsette med innovasjon og utvikling av sine pro-

dukter, hvilket krever høy kompetanse og samtidig om-

stilling til nye markeder. Dette har skapt et behov for 

endringer i kompetansesammensetningen, og enkelte 

virksomheter har dermed opplevd å ha utfordringer 

med å tiltrekke seg relevant kompetanse, samtidig som 

de har gått gjennom en prosess med nedskjæring. 

4.4.2 Fortsatt behov for omstilling   

Virksomhetene innen satsingsområdet er kjennetegnet 

ved at de er eksportrettede, at teknologi og innovasjon 

er viktige konkurranseparametere og at de er intensive i 

bruken av ingeniører og fagarbeidere. 

Markedene virksomhetene opererer i omfatter blant an-

net petroleumsnæringen, fly- og bilindustrien og for-

svarsmarkedet. Selv om de virksomhetene har mye til 

felles står de ulike virksomhetene ovenfor forskjellige 

endringskrefter, avhengig av hvilket marked de opererer 

i og hvordan de posisjonerer seg framover. 

Etterspørselen etter avansert og høyteknologisk for-

svarsmateriell vil for eksempel være økende gitt et mer 

urolig politisk klima globalt. Virksomhetene rettet mot 

petroleumsnæringen og fly- og bilindustrien er eksem-

pelvis særlig sårbare for endringskrefter i transportsek-

toren og det grønne skiftet.  

Den tidligere omtalte digitaliseringen preger alle sekto-

rer. Informantene peker på at virksomhetene innen 

dette satsningsområdet i stor grad allerede besitter digi-

tal kompetanse og har digitalisert eventuell produksjon. 

Informantene vi har snakket med ser noe behov for im-

plementering av arbeidsbesparende teknologi innen 

virksomhetens administrasjon, for eksempel innen logis-

tikk- og økonomifunksjonene. For virksomhetene innen 

dette satsingsområdet vil teknologiutviklingen først og 

fremst gi nye markedsmuligheter. Digitalisering som 

sådan er ansees i liten grad som en kompetansemessig 

utfordring, da menneskene som jobber i sektoren er an-

tatt å ha gode digitale ferdigheter. 

Sentraliseringen er også en endringskraft som berører 

virksomhetene som i hovedsak er lokalisert på Kongs-

berg. Intervjuobjektene forteller at de historisk ikke har 

hatt store utfordringer med å tiltrekke seg den kompe-

tansen de har behov for. Om så er tilfellet også framover 

gjenstår å se. 

4.4.3 Minimale rekrutteringsutfordringer på kort 

sikt 

Flere av virksomhetene innenfor satsingsområdet har 

nedbemannet de senere år og står fortsatt ovenfor store 

omstillinger som kan føre til ytterligere nedbeman-

ninger.  

Virksomhetene vil fortsatt ha behov for ingeniører og 

fagarbeidere, men også tverrfaglig kompetanse. Særlig 

gjelder dette kombinasjonen av økonomisk og ingeniør-

fag utdanning. Virksomhetene har også behov for ar-

beidstakere som bidrar aktivt i nødvendige endringspro-

sesser og som evner å utnytte det teknologiske og kom-

mersielle mulighetsrommet. 

Intervjuene vitner om at virksomhetene ikke forventer 

store rekrutteringsutfordringer på kort sikt, men det vil 

imidlertid være usikkerhet knyttet til rekrutteringsbeho-

vet i de enkelte virksomheter på lengre sikt.  

I forbindelsen med nedbemanning har mange virksom-

heter «mistet» verdifull kompetanse til andre næringer 

og regioner, noe som kan representere en utfordring for 

næringene på sikt. 

Virksomhetene ansetter gjerne nyutdannede ingeniører 

med utdanning fra NTNU og i økende grad også Univer-

sitetet i Sørøst-Norge. Virksomhetene vi har snakket 

med sier de vil fortette med intern kompetanseheving, 

men anser også samarbeidet med nasjonale og 
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regionale utdanningsinstitusjonene som viktig for å sikre 

nødvendig kompetanse. Den nyopprettede mastergra-

den i systems engineering på Universitetet i Sørøst-

Norge campus Kongsberg og den nye fagutdanningen 

kalt Industriell digitalisering som tilbys ved Fagskolen Ti-

nius Olsen på Kongsberg blir av flere trukket fram som 

sentralt for å opprettholde regionens og næringsmiljø-

ets attraktivitet og for å imøtekomme en potensiell 

vekst i virksomhetene i årene framover.  

4.5 Klima, energi og miljø trenger tverrfaglig, in-

dustriell kompetanse og kommersiell teft 

Satsingsområdet klima, energi og miljø omfatter næ-

ringsaktivitet som skal ta del i omstillingen til lavutslipps-

samfunnet.  

Basert på forståelse av gjeldende FoUoI-strategi omfat-

ter satsingsområdet skogbruk, produksjon av trelast og 

varer av tre mv., produksjon av papir, produksjon av or-

ganiske kjemiske råvarer, elektrisitets-, gass-, damp- og 

varmtvannsforsyning, renovasjonsvirksomhet og miljø-

rydding og -rensing.16  

4.5.1 Heterogene virksomheter og kompetansebe-

hov 

Samlet sysselsetting innenfor satsingsområdet var i 

overkant av 2300 personer i 2017 i Buskerud, noe som 

tilsvarer 1,8 prosent av samlet sysselsetting i Buskerud. 

Figur 4.2 illustrerer utviklingen i andelen sysselsatte in-

nen satsningsområdet. Sysselsettingsandelen har vært 

jevnt fallende mellom 2010 og 2014. Det relativt kraftige 

fallet i 2010 skyldes i all hovedsak nedleggelsen av både 

Norske Skog Follum og Papirfabrikken Hurum Paper Mill 

på Tofte. Fra 2016 til 2017 økte både antall og andel sys-

selsatte. 

Til tross for fallet, er andelen sysselsatte innenfor sat-

singsområdet i Buskerud er høyere enn i resten av lan-

det. 

                                                                 
16 NACE-kodene som inkluderes er 02, 16, 17, 20.14, 35, 38 og 39. 

Figur 4.13 Antall sysselsatte innenfor ulike deler av 
satsingsområdet 

 
Kilde: SSB, registerbasert sysselsetting, Samfunnsøkonomisk 

analyse 

Næringene innen klima, energi og miljø sysselsetter sær-

lig fagarbeidere, ingeniører og personer innen administ-

rative funksjoner (inkludert økonomi, salg, markedsfø-

ring og logistikk), men også mange uten formell utdan-

ning. Særlig innen tre og papirindustri er det mange 

ufaglærte. 

Satsningsområdet inkluderer en heterogen gruppe virk-

somheter som leverer produkter til ulike markeder og 

har relativt ulike kompetansebehov. Satsingsområdet 

omfatter alt fra tradisjonelle produksjonsbedrifter ek-

sempelvis innen papirproduksjon til nyetablerte nisje-

virksomheter og kunnskapsbaserte tjenesteleverandø-

rer innen avfallsbehandling, jf. Figur 4.14. 
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Figur 4.14 Sysselsatte i Klima, energi og miljø. 2017 

 
Kilde: SSB, registerbasert sysselsetting, Samfunnsøkonomisk 

analyse 

Det er særlig yrkesfagene med naturvitenskaplig retning 

som trekkes fram som viktige, spesielt innen elektronikk, 

teknikk eller industriell produksjon. Flere av intervjuob-

jektene peker på lange tradisjoner for industriell produk-

sjon som viktig for tilgangen på yrkesfaglig kompetanse 

i Buskerud. Det trekkes imidlertid likevel fram at flere av 

virksomhetene har et udekket behov for yrkesfaglig 

kompetanse.  

Både virksomhetene vi har intervjuet og kompetanse-

megleren for satsningsområdet forteller at satsningsom-

rådet ansetter ingeniører fra hele verden. Flere av virk-

somhetene innen satsningsområdet leverer løsninger i 

et internasjonalt marked og at det er lite viktig hvor ar-

beidstakeren kommer fra.  

                                                                 
17 Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – En felles løs-
ning med EU 

Virksomhetene ansetter gjerne nyutdannede ingeniører 

med utdanning fra NTNU og NMBU. Flere av virksomhe-

tene peker også på at ingeniører fra Kongsbergmiljøet 

besitter relevant kompetanse.  

Når det gjelder rekruttering av personer med yrkesfaglig 

opplæring eller fagutdanning skjer rekrutteringen i stor 

grad lokalt. Flere av intervjuobjektene forteller også at 

nettverk er viktig i rekrutteringsprosessen. Dette gjelder 

særlig for relativt nyoppstartede virksomheter. Flere av 

virksomhetene tilbyr også egne kurs for at de ansatte 

skal kunne tilegne seg mer relevant kompetanse i tilfel-

ler da dette er vanskelig å finne i arbeidsmarkedet. 

Flere av intervjuobjektene forteller at de har fått tilgang 

på ingeniørkompetanse som følge av nedbemanning i 

virksomheter som er en del av eller leverer til petrole-

umsnæringen. Likevel er det noen som melder om at det 

har vært utfordringer med å rekruttere relevant spiss-

kompetanse på enkelte fagområder, for eksempel sivil-

ingeniører med fordypning i bruk av massivt tre som 

konstruksjonsmateriale. Utfordringene med å dekke be-

hovet for spesialisert kompetanse gjelder for alle de tre 

virksomhetene vi har snakket med, selv om de ikke har 

behov for samme type spisskompetanse. En informant 

pekte i den sammenheng også på at økt oppmerksom-

het om miljøutfordringer har økt behovet for juridisk 

kompetanse knyttet til miljøreguleringer. 

4.5.2 Overgangen til lavutslippsamfunnet kan gi 

nye vekstmuligheter 

Norge har ambisjoner om å bli et lavutslippssamfunn in-

nen 2050, og har som mål å redusere utslipp med minst 

40 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990.17 Der-

som vi skal nå klimamålene må vi gjennomføre store 

endringer i alle sektorer.  

Overgangen til lavutslippssamfunnet vil ha en stor på-

virkning på det offentlige budsjettet og på kompetanse-

behovet framover, for eksempel gjennom lavere 
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avkastning av petroleumsressursene og innføring av mer 

klima og miljøvennlige tiltak. Effektivisering og det redu-

serte transportbehovet som følger av tettere bosetting, 

forsterker byenes attraksjon som bosted og den pågå-

ende og omtalte sentraliseringen.18  

Videre stiller klima- og miljøutfordringene verden og 

Norge står ovenfor, krav til nye løsninger. Disse løsning-

ene vil kreve kompetanse i hovedsak knyttet til realfag, 

men også til områder som økonomi, humaniora og sam-

funnsfag. 

I vår scenariobaserte framskriving av framtidens kompe-

tansebehov finner vi at det er særlig behovet for ar-

beidskraft med høy kompetanse innen realfag som øker 

i omstillingen mot et ”grønnere” næringsliv (Bjørnstad, 

Eggen, Røtnes, & Tofteng, 2016). 

Selv om virksomhetene innenfor satsingsområdet har 

sin aktivitet knyttet til fornybare ressurser, så er det ikke 

opplagt at økt oppmerksomhet omkring klima og miljø 

vil gi automatisk vekst for bedriftene. Et eksempel er 

virksomheten som produserer toalettpapir. Kostnader i 

produksjon og distribusjon er avgjørende for deres kon-

kurransekraft, ikke økt oppmerksomhet om miljø.. 

For andre aktører, eksempelvis innen avfallshåndtering, 

så åpner oppmerksomheten omkring miljø og klima for 

nye markedsmuligheter.  

Den teknologiske utviklingen angår også virksomhet-

ene som arbeider innen klima, energi og miljø. De tradi-

sjonelle produksjonsvirksomhetene vi har snakket med, 

kan fortelle at virksomhetene allerede i stor grad alle-

rede har automatisert produksjon og at det er lite rom 

for ytterligere forbedringer på kort sikt. På lengre sikt bi-

dra kan man imidlertid se for seg at ytterligere forbed-

ringer i produksjonen som kan gjøre det mulig å oppska-

lere aktiviteten ved å «insource» produksjon som over 

                                                                 
18 Samfunnsøkonomisk analyse og Dark (2016) Boligprosjekters betydning 
for byliv. 

de siste årene har blitt flyttet til land med billigere ar-

beidskraft. Potensialet er imidlertid høyest usikkert. 

4.5.3 Ingen store endringer i kompetansebehov, 

men betydelig grad av usikkerhet 

Virksomhetene trenger spesialiserte ingeniører og fag-

arbeidere knyttet til den enkelte virksomhets fagom-

råde, men også tverrfaglig kompetanse (IKT, ingeniør, 

marked, energi, klima), men u følge våre informanter lig-

ger det ikke an til store endringer hva gjelder sysselset-

ting de kommende fem år. Flere av virksomhetene in-

nenfor satsingsområdet står ovenfor betydelig markeds-

messig usikkerhet.  

Virksomhetene har fortsatt behov for kvalifisert arbeids-

kraft og mennesker som kan forske frem ny kunnskap og 

som har forretningsmessig sans og evne til innovasjon. 

Dette for å kunne identifisere nye kommersielle mulig-

heter som følger av de store klima og miljømessige ut-

fordringer som verden står ovenfor.  

Virksomhetene innenfor satsingsområdet ansetter folk 

fra lokalmiljøet, men også nasjonalt og internasjonalt. 

Også informanter innen klima, energi og miljø peker på 

at det regionale studietilbudet i økende grad treffer virk-

somhetenes behov. Særlig vises det til den nye fagut-

danningen kalt Industriell digitalisering som tilbys ved 

Fagskolen Tinius Olsen. 
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Fylkeskommunen skal gjennom sitt særlige ansvar for vi-

deregående opplæring og sin samfunnsutviklerrolle ta 

lederskapet i arbeidet med å skape god balanse mellom 

etterspørsel etter og tilbudet av kompetent arbeids-

kraft. Uten tilgang på relevant og kompetent arbeids-

kraft vil mulighetene for bærekraftig næringsutvikling i 

fylket reduseres.  

Gode strategiske valg og gjennomføring av tiltak forut-

setter kunnskap og informasjon om kompetansebehov. 

I dette prosjektet har Samfunnsøkonomisk analyse kart-

lagt kompetansesituasjonen i Buskerud, med særlig vekt 

på de fire strategiske satsingsområdene innenfor fylkets 

FoUoI-strategi.   

Gunstig kompetansesituasjon samlet sett 

På linje med mange andre fylker melder mange virksom-

heter om udekte behov for kvalifisert arbeidskraft, men 

generelt framstår kompetansesituasjonen i Buskerud 

som relativt gunstig. Fylket har et mangfoldig næringsliv 

og framstår som mindre utsatt for regionale og nærings-

messige konjunkturer enn tidligere. Fylket har betydelig 

tilgang på kompetanse i egen befolkning og i nærlig-

gende regioner, og flere og flere unge mennesker tar 

høyere utdanning. Næringsindikatorer for Buskerud pe-

ker også i retning av at høy bosteds- og vertskapsattrak-

tivitet. Arbeidskraften er mobil og arbeidsledigheten er 

lavere enn i mange andre fylker.  

Variasjonen i kompetansenivå, næringssammensetning 

og pendlingsmuligheter mellom de ulike kommunene 

innad i fylket gjør at ulike virksomheter, næringer og re-

gioner kan oppleve deres kompetansesituasjon som vel-

dig annerledes enn det vi finner for fylket som helhet.  

Redusere frafall i videregående skole 

Kartleggingen viser at det er udekte behov for arbeids-

kraft med yrkesfaglig videregående opplæring og fag-

skoleutdanning, særlig bygg og anleggsteknikk, teknisk 

og industriell produksjon og elektrofag, men også ser-

vice og restaurant/hotellfag. Samtidig er frafallet i 

videregående skole i fylket høyt. Både innen studiespe-

sialisering og yrkesfag er frafallet høyere i Buskerud enn 

i resten av landet.  

Særlig høyt er frafallet innen utdanningsprogrammene 

restaurant- og matfag og bygg- og anleggsteknikk. En 

forklaring kan være at arbeidsmarkedet for disse grup-

pene oppleves som krevende på grunn av betydelig ar-

beidsinnvandring, innleie og mye bruk av ufaglært ar-

beidskraft. Men også faktorer som lav yrkesstatus, rela-

tivt lavt lønnsnivå og noe ugunstige arbeidstider og ar-

beidsforhold svekker rekrutteringen til yrkene. Det høye 

frafallet i videregående utdanning er uheldig gitt disse 

næringenes betydning for Buskerud. Når vi også vet at 

det nettopp er unge arbeidstakere med lite formell kom-

petanse som er gruppen med den høyeste arbeidsledig-

heten, indikerer det at det også finnes et uutnyttet po-

tensial for at disse kan finne inntektsgivende arbeid i 

egen region. 

Utfordringene er ikke unike for Buskerud, men kan få lo-

kale og regionale konsekvenser for offentlig og privat 

sektors evne til å levere varer og tjenester. 

Et eventuell fall i arbeidsinnvandringen, mindre ung-

domskull og fortsatt høyt frafall i videregående skole kan 

medføre enda tøffere konkurranse om kvalifisert ar-

beidskraft og forsterkede rekrutteringsutfordringer for 

mange næringer framover. Særlig utsatt er virksomhe-

ter innen tradisjonell industri og opplevelsesindustri 

fordi disse også gjerne er lokalisert utenfor byene, men 

tilsvarende kan også gjelde for virksomheter innen bygg 

og anlegg og omsorgssektoren.  

Som en del av sitt undervisningsansvar er det viktig at 

fylkeskommunen fortsetter arbeidet med å oppmuntre 

unge til å ta en utdanning (uavhengig av lengde), og 

være særlig aktive i arbeidet med å og redusere frafallet 

i videregående opplæring. Elevmedvirkning, praktisk læ-

ring, innovasjon i arbeidsmetoder, balansere tverrfaglig-

het og spesialisering, attraktivitet og næringsrelevans er 

trolig viktige stikkord i den sammenheng. 

5 Oppsummering og anbefaling til fylkeskommunen 
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Kontinuerlig innsats for å øke og fylle antall lærlingplas-

ser og synliggjøre formelle og alternative kompetanse-

hevingstiltak og karrieremuligheter.  Her er det essensi-

elt at fylkeskommunen støtter opp om samarbeidet mel-

lom opplæringskontorene, utdanningsinstitusjonene og 

aktørene i arbeidslivet. I den sammenheng er det også 

viktig at arbeidsgivere i næringer som har utfordringer 

med å rekruttere norsk ungdom bidrar i arbeidet med å 

stryke næringenes omdømme. Gjennom offentlige an-

skaffelser kan også fylkeskommunen bidra til kompetan-

seheving eksempelvis ved å stille krav til lærlingeplasser 

hos sine leverandører. 

Styrke videre- og etterutdanning for dem i arbeid 

Den faglige og teknologiske utviklingen har ført til at det 

er langt færre arbeidsplasser for de som har liten eller 

ingen formell utdanning. Behovet for å forstå og kunne 

bruke digitale verktøy er etter hvert en grunnleggende 

kompetanse i de fleste næringer. Gitt de store omstil-

lingene og den raske endringstakten som samfunnet står 

ovenfor, har næringslivet behov for mennesker som kan 

tilpasse seg stadig raskere endringer og nye kompetan-

sebehov. Utviklingstrekkene tilsier at fylkeskommunen 

og arbeidsgivere også bør styrke de lokale etter- og vi-

dereutdanningsmulighetene for dem som allerede er i 

arbeid.  

Ulike behov i de fire satsingsområdene 

De fire satsingsområdene dekker utfra vår avgrensning 

om lag 30 prosent av samlet sysselsetting i fylket. Kvali-

tative og kvantitative datakilder vitner om at de fire sat-

singsområdene står ovenfor til dels ulike kompetanse-

behov i dag og framover.  

Helse og omsorg omfatter langt flest sysselsatte med om 

lag 15 prosent av samlet sysselsetting i fylket, etterfulgt 

av eksisterende teknologi i nye anvendelser med om lag 

8 prosent av samlet sysselsetting.  

Figur 5.1 Andel av samlet sysselsetting. Buskerud. 
2010-2017 

 
Kilde: SSB, registerbasert sysselsetting, Samfunnsøkonomisk 

analyse 

For eksisterende teknologi i nye anvendelser og klima, 

energi og miljø ligger sysselsettingsandelen i Buskerud 

relativt sett høyt, noe som indikerer at disse til tross for 

nedbemanninger representerer sentrale styrkepunkt for 

Buskerud. Det er dermed særlig viktig for næringsutvik-

lingen framover at kompetansebehovene i disse 

næringene blir imøtekommet. 

For de to andre satsingsområdene er sysselsettingsan-

delene på linje med landet for øvrig, noe som indikerer 

at selv om satsingsområdene er viktige for Buskerud, så 

er de ikke unike for Buskerud. Mindre og unike nisjer, 

eksempelvis innen psykisk helsevern og avfallshåndte-

ring, finnes likevel.  

Selv om ingen med sikkerhet kan vite hva framtiden vil 

bringe, vil trolig ikke sysselsettingsbehovet for de fire 

satsingsområdene målt i antall eller andel sysselsatte 

endres dramatisk innenfor de neste 5 år. Usikkerheten 

er størst for virksomhetene innen eksisterende teknologi 

i nye anvendelser hvor utviklingen i enkeltvirksomheter 

kan få stor sysselsettingsmessig betydning. 
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Særlig behov for digital kompetanse i helse og om-
sorg 

Vi forventer at kompetansebehovet målt i antall syssel-

satte vil fortsette å øke innen helse og omsorg som følge 

av befolkningsutviklingen, den demografiske utviklingen 

og inntektsveksten. Digitaliseringen av sektoren vil tilta, 

men det er liten grunn til å forvente radikale endringer i 

sysselsettingen på så kort sikt.  

Det vil være behov for helsepersonell innen alle fagret-

ninger, men særlig er behovet for sykepleiere stort. Uni-

versitetet i Sørøst-Norge spiller en sentral rolle for å 

dekke dette behovet framover.  

Som nevnt er det et generelt behov for økte digitale fer-

digheter i arbeidslivet. Av de fire satsingsområdene sy-

nes behovet å være størst innen helse og omsorg. Nye 

teknologiske løsninger er ikke bare noe som tvinger seg 

på, men villet politikk for bedre pasientbehandling, 

styrke pasientmedvirkning, bedre samordning og for å 

løse ressursutfordringene som sektoren står ovenfor. 

De som jobber i sektoren trenger digitale ferdigheter og 

kunnskap for å kunne utvikle og ta i bruk av nye digitale 

verktøy i møte med brukere. Behovet for digitale ferdig-

heter og kunnskap gjelder på alle nivåer fra tjensteutfø-

rere og ledelse til forvaltning. Vi må kunne forvente at 

digitale ferdigheter i større grad blir en del av den helse-

faglige opplæringen framover, men trolig vil det også 

være behov for særskilte opplæringstiltak for de som al-

lerede er i arbeid i dag.  

Videre har sektoren et stort behov for tverrfaglig og hel-

hetlig kompetanse som kan muliggjøre samordning av 

tjenester på tvers av organisasjoner og faggrupper. Sek-

toren trenger folk med kompetanse innen prosjektle-

delse, forbedringsarbeid og organisasjonsutvikling. 

Dette er oppgaver som ingen enkelt yrkesgruppe, særlig 

ikke de helsefaglige, har særlige forutsetninger for å løse 

i dag. 

Samtidig er det et stort potensial for mer næringsutvik-

ling i sektoren. Byggingen av et nytt sykehus i Drammen 

gir muligheter for næringsutvikling og innovasjon som 

sammen kan bedre pasienttilbudet og skape kunnskaps-

baserte arbeidsplasser. Det er imidlertid stor usikkerhet 

knyttet til markedsutviklingen og om det er aktørene i 

Buskerud som er best posisjonert for å ta del i dette mar-

kedet.  

For å utløse et slikt potensiale synes det å være et gene-

relt behov for at potensielle leverandører får innsikt i 

brukere og pasientens behov, mens brukerne får mer 

innsikt i teknologiens muligheter. For å få det til trengs 

samarbeid mellom næringslivet, forskningsmiljøer og 

helsetjenesten. Nettverk og småskala lokale samhand-

lings- og utviklingsprosjekter kan gi rom for læring og 

kompetansebygging på tvers av offentlig og privat sek-

tor.  

Særlig behov for å styrke rekrutteringsgrunnlaget i 
opplevelsesindustrien 

Fortsatt stor interesse for norske destinasjoner og nye 

kanaler for markedsføring tilsier også en forsiktig vekst i 

sysselsetting i opplevelsesindustrien innenfor de neste 

fem år. Yrkesmessig er det særlig behov for flere kokker 

og servitører, mennesker med lokal kunnskap og evne til 

å lage og selge gode reise og opplevelsesbaserte tjenes-

ter.  

Likevel er det sannsynlig at den store deler av aktiviteten 

fremdeles bygger på menneskelig tjenesteyting og at 

mange av de sysselsatte i næringen vil ha relativt lite for-

mell kompetanse. 

Flere regioner i Buskerud, og Hallingdalen spesielt, har 

gode muligheter for vekst innenfor opplevelsesindustri. 

Næringen er imidlertid lokalisert i områder med tynne 

næringsmiljøer. Næringen har utfordringer med å re-

kruttere norsk arbeidskraft per i dag. Virksomhetene vi 

har snakket med melder ikke om store kompetansemes-

sige utfordringer fordi de har et godt tilfang på 
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internasjonal arbeidskraft. Andre virksomheter kan opp-

leve rekrutteringssituasjonen som mer krevende. På noe 

lengre sikt kan imidlertid sentralisering, mindre ung-

domskull og fall i arbeidsinnvandring gi tiltakene rekrut-

teringsutfordringer.  

For sikre tilstrekkelig kompetanse til vekstvirksomheter 

innenfor denne næringen på sikt, synes det nødvendig å 

legge mer vekt på å styrke fagopplæring og etter- og vi-

dereutdanningsmulighetene og samtidig engasjere virk-

somhetene til å ta inn lærlinger, bygge omdømme og 

drive opplæringsaktiviteter internt i virksomhetene.  

Ett ledd i å bedre rekrutteringsgrunnlaget er å støtte vi-

dere- og etterutdanning for ansatte i sektoren. Rele-

vante, praksisnære og attraktive utdanningsløp med 

geografisk plassering i nærheten av eksisterende næ-

ringsaktører i på feltet, kan styrke kompetanseutvikling 

og øke sannsynligheten for at deltagerne blir i regionen 

etter endt utdanning.  

Behov for innovasjon, omstilling og teknisk fag-
kompetanse i de to øvrige satsingsområder 

Det vil være usikkerhet knyttet til det framtidige kompe-

tansebehovet innen klima, energi og miljø og eksiste-

rende teknologi i nye anvendelser. Begge satsingsområ-

dene omfatter virksomheter som inngår i mange ulike 

verdikjeder med til dels betydelig grad av markedsmes-

sig usikkerhet. Våre informanter ser ikke for seg store 

endringer i sysselsettingen for deres virksomheter, men 

utviklingen er usikker. Særlig gjelder dette for virksom-

heter innen eksisterende teknologi i nye anvendelser 

hvor utviklingen i enkeltvirksomheter vil ha stor syssel-

settingsmessig betydning.  

Kompetansemessig har virksomheter innen begge sat-

singsområder behov for ingeniører og personer med fag-

brev og eller fagutdanning. Selv om virksomhetene in-

nenfor disse to satsingsområdene først og fremst etter-

spør spesialisert kompetanse relatert virksomhetens tje-

nester, er det også flere av våre informanter som ser be-

hov for dem med mer tverrgående profiler (eksempelvis 

ingeniør i industriell økonomi, prosess og miljø/klima) og 

dem som betjener støttefunksjoner (jurister, økonomer, 

HR mv). Virksomhetene har også et generelt behov for 

mennesker som har evne til å drive fram endringer, om-

stilling og innovasjon. 

Teknologimiljøene har tradisjonelt hatt og har en relativt 

god tilgang på både relevant ingeniør- og fagarbeider 

kompetanse. Teknologiindustri er et viktig regionalt 

styrkepunkt for spesielt Kongsbergregionen. Selv om 

kompetansebehovene trolig lar seg dekke de nærmeste 

årene, er fortsatt satsing på regional teknologiutdanning 

å anse som viktig for å imøtekomme en potensiell vekst 

i virksomhetene i årene deretter.  

Kontinuerlig samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-

Norge, fagskoler og videregående skoler om innhold i ut-

danningene fremstår som viktig.  

Tabellen på neste side oppsummerer sentrale funn knyt-

tet til kompetansebehov i de fire satsingsområdene. Ta-

bellen er ment som et konkret verktøy som Fylkeskom-

munen står fritt til å bruke i forvaltningen av fylkeskom-

munes tilskuddsordning for framtidens kompetanse. Vi 

vil imidlertid presisere at enkelte virksomheter kan opp-

leve at sine kompetansebehov fraviker fra denne tabel-

len eller at kompetansebehovet kan endres over tid.  
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Figur 5.2 Oppsummering kompetansebehov 
 Opplevelsesindustri Helse og omsorg Klima, energi og miljø Tek. i nye anvendelser 
Antall sysselsatte 
2017 

4 759 19 626 2 324 9 514 

Endring i sysselset-
ting 2016-2017 

4,2 % 1,1 % 8,8 % (kun siste år) -3,5 % 

Karakteristika sys-
selsatte 

Mange unge 
Mange ufaglærte 
Erfaring kan erstatte for-
malkrav i adm. stillinger 
Betydelig bruk av uten-
landsk arb. kraft 

Helsefagpersonell (alle ni-
våer) 
Administrativt personell 
Bruk av mange ufaglærte 
(særlig i omsorg) 
Bruk av utenlands arb. 
kraft (særlig i omsorg) 

Ingeniører  
Fagbrev 
Fagskole 
Kompetansebehovet va-
rierer for ulike virksom-
heter.  
Spesialkompetanse og 
tverrfaglig kompetanse 
Forskning og innovasjon 
som sentral konkurranse 
parameter (enkelte næ-
ringer) 
 

Ingeniører 
Fagbrev 
Industriell kompetanse 
Spesialkompetanse og tverr-
faglig kompetanse 
Forskning og innovasjon som 
sentral konkurranseparameter 
 
 

Forventning til 
samlet kompetan-
sebehov 5 år fram-
over 

Fortsatt noe vekst Fortsatt vekst Usikker markedsutvikling Veldig usikker markedsutvik-
ling 

Sentrale endrings-
krefter 

Inntektsvekst 
Befolkningsvekst 
Sosiale medier og mar-
kedsføring 
Miljø og klima 
Sentralisering 
Fall i arb innvandring 
 
 

Inntektsvekst 
Befolkningsvekst 
Alderssammensetning 
Prioritering i off. budsjet-
ter 
Digitalisering 
Samordning 
Brukermedvirkning 

Overgangen til lavut-
slippsamfunnet 
Markedsspesifikke end-
ringskrefter  

Overgangen til lavutslippsam-
funnet 
Digitalisering 
Markedsspesifikke endrings-
krefter  

Særlige kompetan-
sebehov 5 år fram-
over 

Tilgang på faglært arb. Eks 
kokker og konditorer 
Tilgang på serviceinnstilt 
personell 
Tilgang på lokal kunnskap 
Prosjektledelse 
Markedsføring 
Utvikling og leveranse av 
opplevelsesbaserte tjenes-
ter (guider, lokalmat, his-
toriefortelling mv). 
 

Trenger mer av alt, særlig 
sykepleiere, men også 
eks. spesialiserte sykeplei-
ere, radiografer, laborato-
rieleger  
Digitaliseringskompetanse 
Tverrfaglig kompetanse 
(helse, næringer, IKT) 
Prosjektledelse, omorga-
nisering og samordning 

Ingen store udekte be-
hov, «fått» kompetanse 
fra pet.sektoren.  
folk med tverrfaglig 
kompetanse og evne til 
innovasjon  
Behov for spesialiserte 
ingeniører og fagarbei-
dere knyttet til den en-
kelte virksomhets fag-
område 
Tverrfaglig kompetanse 
(IKT, ingeniør, marked, 
energi, klima) 
 

Ingen store udekte behov, 
men behov for spesialiserte 
ingeniører og fagarbeidere 
knyttet til den enkelte virk-
somhetenes eksisterende og 
«nye» fagområder 
Fortsatt muligheter for ytter-
ligere nedbemanning.  
Virksomhetene trenger folk 
med evne til omstilling og in-
novasjon  
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For å anskueliggjøre kompetansebehovet i de fire satsingsområdene har det vært nødvendig å avgrense disse fra 

øvrig næringsliv. Avgrensningen er først og fremst viktig for å gjennomføre en faglig god og robust analyse. Avgrens-

ningen er brukt i gjennomføringen av kvantitativ analyse av kompetansebehov, men avgrensningene er også brukt 

for å identifisere intervjuobjekter.  

Vi har brukt SSB sysselsettingsstatistikk fordelt på næringer som utgangspunkt for å beskrive dagens og framtidig 

kompetansebehov de fire næringen. Fordelene med å bruke SSB sysselsettingsstatistikk er at sysselsettingsdataene 

er av høy kvalitet, og ved å ta utgangspunkt i enkelte næringer, kan vi følge utviklingen over tid og sammenligne 

sysselsettingen innenfor satsingsområdene med andre næringer og andre fylker. Sysselsettingsstatistikken brukes 

til å anskueliggjøre trender og som utgangspunkt for å estimere kompetansebehovet framover.  

Ulempen med å bruke sysselsettingsstatistikk basert på et utvalg av enkeltnæringer er at valg av næringer som skal 

være med får stor betydning for sysselsettingstallene. Sysselsettingstallene kan ikke tilskrives enkeltbedrifter eller 

næringsmiljøer. Ved hjelp av regnskapsdata kan vi imidlertid vite hva som skjuler seg «bak tallene» og identifisere 

enkeltbedrifter og med det intervjukandidater. 

Næringene avgrenses ved hjelp av NACE-koder og disse finnes på ulike detaljeringsnivå. Vi har brukt NACE 5-siffer 

nivå. For dette nivået finnes sysselsettingsdata fordelt på fylkesnivå. Vi har også vurdert å bruke 3-siffer nivå. For 

dette nivået finnes sysselsettingsdata fordelt på kommunenivå som gjør det mulig å følge sysselsettingen i de enkelte 

kommuner og regioner. Ulempen er imidlertid at 3-siffer nivå ikke lar oss håndplukke næringer på samme detalje-

ringsgrad. I noen tilfeller er sysselsettingen innenfor «tilgrensede» næringer i Buskerud liten, mens andre ganger er 

det mange sysselsatte i de «tilgrensede» næringene. Detaljeringsgraden kan dermed få relativt stor betydning for 

samlet sysselsetting. En grovere næringsinndeling kan også få stor betydning om man sammenligner sysselsettings-

utviklingen i Buskerud med den i andre fylker.  

Avsnittet gjør rede for vår forståelse av satsingsområdene basert på vår tolkning av gjeldende FoUoI-strategi. Av-

grensningen som er lagt til grunn i prosjektet er godkjent av oppdragsgiver.  

Klima, energi og miljø 

Etter vår forståelse dekker satsingsområdet klima, energi og miljø tre og skogbasert avvirking og produksjon av papir, 

papp og andre trebaserte produkter (finerplater mv.), annen biobasert produksjon (herunder produksjon av organisk 

kjemiske produkter, produksjon av elektrisitet basert på biobrensel) og avfallshåndtering, gjenvinning og miljøryd-

ding.  

Klima, miljø og energi (og sirkulærøkonomien som dere brukte på oppstartsmøtet) er imidlertid brede betegnelser 

som også kan treffe annen næringsaktivitet. Andre næringer som vi ikke har inkludert, men som det kan være gode 

grunner for også å ta med omfatter matproduksjon (landbruk, fiske og tapping av drikkevann), møbelproduksjon 

(eksempelvis Sigdal kjøkken) og produksjon av annen elektrisitet basert på fornybare energikilder (vann og vind).  

Vi har ikke tatt med agentur, handel, import og engros, og heller ikke distribusjon og salg av ovennevnte produkter 

da vi forstår strategien til å omhandle produksjonsleddet (gjelder alle satsingsområdene). Vi har derfor ikke med 

Vedlegg 1 Avgrensning satsingsområder 



 

 FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I BUSKERUD | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 53 

overføring, salg og distribusjon av elektrisitet, samt salg og distribusjon av tre og papirprodukter (omfatter da også 

produkter produsert i andre land).  

Fordi vi har holdt oss til produksjon, har vi heller ikke med forskning og utvikling innen bioteknologi jf. Regnearket. 

(gjelder uansett ikke mange mennesker som ene og alene driver med dette i Buskerud. Forskningsinstitutter vil for 

eksempel ligge her). 

Basert på forståelse av gjeldende FoUoI-strategi omfatter satsingsområdet skogbruk, produksjon av trelast og varer 

av tre mv., produksjon av papir, produksjon av organiske kjemiske råvarer, elektrisitets-, gass-, damp- og varmt-

vannsforsyning, renovasjonsvirksomhet og miljørydding og -rensing.  

Klima Energi og miljø 

NACE NACE Forklaring NACE NACE-forklaring 

02.100 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 17.110 Produksjon av papirmasse 

02.200 Avvirkning 17.120 Produksjon av papir og papp 

02.300 Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre 17.210 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og 
papp 

02.400 Tjenester tilknyttet skogbruk 17.220 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartik-
ler av papir 

02.000u Skogbruk og tilhørende tjenester, ufordelt 17.230 Produksjon av kontorartikler av papir 

16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 17.240 Produksjon av tapeter 

16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelpla-
ter av tre 

17.290 Produksjon av varer av papir og papp ellers 

16.220 Produksjon av sammensatte parkettstaver 20.140 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 

16.231 Produksjon av monteringsferdige hus 35.113 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel 

16.232 Produksjon av bygningsartikler 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall 

16.240 Produksjon av treemballasje 38.120 Innsamling av farlig avfall 

16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flette-
materialer 

38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 

  
38.220 Behandling og disponering av farlig avfall 

  
38.310 Demontering av vrakede gjenstander 

  
38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvin-

ning   
39.000 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 

 

Opplevelsesindustri 

Etter vår forståelse dekker satsingsområdet tradisjonelle reiselivsnæringer (hoteller, campingplasser, samt restau-

ranter, barer, reisebyråer mv) samt opplevelsesnæringer med utgangspunkt i destinasjonsbaserte opplevelser (mu-

seer, fornøyelsesparker, utleie av sportsutstyr mv). Målgruppen er først og fremst turistrettede virksomheter (selv 

om for eksempel restauranter i også betjener et lokalt marked).  

Vi har ikke tatt med transport (eksempelvis drosje, tog, rutebil) fordi slike tjenester først og fremst brukes av lokal 

befolkning. Unntaket er av transport av taubaner og skiheiser. Disse er med i utvalget (men dette gjelder uansett 

ikke mange mennesker). 
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Vi har ikke tatt med produksjon av sportsartikler (eksempelvis Slakk Line). Utviklingen i næringen vil følge mange av 

de samme trendene (økt etterspørsel etter fritidsgoder), men produktene er ikke knyttet til en spesiell destinasjon 

og selges på et internasjonalt marked.  

Opplevelsesindustri kan imidlertid sies også omfatte annen kulturell næringsvirksomhet som kulturell innholdspro-

duksjon (herunder utgivelse av film, produksjon av musikk, forlagsvirksomhet, produksjon av dataspill mv) samt 

kunstnerisk virksomhet (selvstendige kunstnere mv.). Eksempelvis Norsk bokforlag, Drammen tidende og Hallingdø-

len.  

Opplevelsesindustri 

NACE NACE NACE NACE 

49.393 Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser 79.110 Reisebyråvirksomhet 

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med res-
taurant 

79.120 Reisearrangørvirksomhet 

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten res-
taurant 

79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper 

55.201 Drift av vandrerhjem 79.902 Guider og reiseledere 

55.202 Drift av ferieleiligheter 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksom-
het 

55.300 Drift av campingplasser 79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 

55.301 Drift av campingplasser 91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseer 

55.302 Drift av turisthytter 91.022 Drift av kulturhistoriske museer 

55.900 Annen overnatting 91.023 Drift av naturhistoriske museer 

56.101 Drift av restauranter og kafeer 91.029 Drift av museer ikke nevnt annet sted 

56.102 Drift av gatekjøkken 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdig-
heter 

56.301 Drift av puber 91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 

56.309 Drift av barer ellers 93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker 

77.210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 93.291 Opplevelsesaktiviteter 

 

Eksisterende teknologi i nye anvendelser 

Satsingsområdet «eksisterende teknologi i nye anvendelser» er noe bredere definert enn i den første strategien (da 

definert som Systems Engineering), selv om det også i gjeldende strategi vises SE-miljøet på Kongsberg og Subsea 

miljøet på Kongsberg (og i Lier). 

Vi har inkludert tradisjonell industriproduksjon (næringskode 25-33), herunder produksjon, reparasjon og installa-

sjon/montering av maskiner, våpen og ammunisjon, elektroniske kabler, maskiner, bygging av oljeplattformer mv.  

I dette dekkes også produksjon av elektriske husholdningsartikler (eksempelvis OSO) og produksjon av spesialmaski-

ner ikke nevnt annet sted (eksempelvis Tronrud og Tomra). Disse er ikke tradisjonelt det man anser som SE-miljøet, 

men representerer likefult tradisjonell industri og teknologi som potensielt kan taes i bruk på nye måter. 
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Vi har ikke tatt med annen industriproduksjon eksempelvis produksjon av gummi, plastprodukter og betong, som 

rommer mange bedrifter og sysselsatte i Buskerud. Her ligger for eksempel Spennton, Trelleborg offshore, Protan, 

Tess mv.  

Vi har heller ikke tatt tradisjonell IT næring med, med basert på tolkning av strategien. På sikt vil dreiing av aktiviteten 

på Kongsberg kunne komme her (roboter mv). Per nå, vil inkludering av næringene omfatte andre typer av IT bedrif-

ter (utvikling av programvare, support, bygging av datamaskiner mv). Mange av disse er pt. relativt små og lokalisert 

i Drammensområdet. Disse vil til en viss grad kunne etterspørre samme type kompetanse som Kongsberg-miljøene.  

Øvrig industri og IKT-næringer er som nevnt ikke tatt med utfra ordlyden i strategien, men kan vurderes inkludert 

fordi disse også bruker «eksisterende teknologi i nye anvendelser».  

Vi har heller ikke tatt med geologiske undersøkelser (eksempelvis Geocautions og SKRED as) og annen teknisk virk-

somhet (ingeniørkonsulenter). Noen av disse vil nok være leverandører til SE/subsea-miljøet, men også til virksom-

heter innen en rekke andre næringer.  

Vi har pt. Ikke tatt med agentur, handel, import og engros, og heller ikke butikksalg av ovennevnte produkter da vi 

forstår strategien til å omhandle produksjonsleddet (gjelder alle satsingsområdene).  

Eksisterende teknologi i nye anvendelser 

NACE NACE Forklaring NACE NACE-forklaring 

25.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 28.110 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfar-
tøyer og motorvogner 

25.120 Produksjon av dører og vinduer av metall 28.120 Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr 

25.210 Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmean-
legg 

28.130 Produksjon av pumper og kompressorer ellers 

25.290 Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av 
metall 

28.140 Produksjon av kraner og ventiler ellers 

25.300 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvar-
meanlegg 

28.150 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innret-
ninger for kraftoverføring 

25.400 Produksjon av våpen og ammunisjon 28.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere 

25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetal-
lurgi 

28.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter 

25.610 Overflatebehandling av metaller 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 

25.620 Bearbeiding av metaller 28.230 Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner 
og tilleggsutstyr) 

25.710 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klippe-
redskaper 

28.240 Produksjon av motordrevet håndverktøy 

25.720 Produksjon av låser og beslag 28.250 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til hushold-
ningsbruk 

25.730 Produksjon av håndverktøy 28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt 
annet sted 

25.910 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og 
stål 

28.300 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 

25.920 Produksjon av emballasje av lettmetall 28.410 Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding 

25.930 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer 28.490 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted 

25.940 Produksjon av bolter og skruer 28.910 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri 

25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 28.920 Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og 
anleggsvirksomhet 
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26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 28.930 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmid-
delindustri 

26.120 Produksjon av kretskort 28.940 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og 
lærvareindustri 

26.200 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 28.950 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri 

26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 28.960 Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri 

26.400 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk 28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted 

26.510 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstru-
menter 

29.100 Produksjon av motorvogner 

26.520 Produksjon av klokker og ur 29.200 Produksjon av karosserier og tilhengere 

26.600 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og 
elektroterapeutisk utstyr 

29.310 Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner 

26.700 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk ut-
styr 

29.320 Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner 

26.800 Produksjon av magnetiske og optiske media 30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler 

27.110 Produksjon av elektromotorer, generatorer og trans-
formatorer 

30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 
br.tonn 

27.120 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler 
og paneler 

30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på oljeplattformer og 
moduler 

27.200 Produksjon av batterier og akkumulatorer 30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr 

27.310 Produksjon av optiske fiberkabler 33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 

27.320 Produksjon av andre elektroniske og elektriske led-
ninger og kabler 

33.120 Reparasjon av maskiner 

27.330 Produksjon av ledningsmateriell 33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 

27.400 Produksjon av belysningsutstyr 33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 

27.510 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og ap-
parater 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 

27.520 Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og 
apparater 

33.160 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer 

27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler 
  

33.190 Reparasjon av annet utstyr 
  

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

Helse og omsorg 

Her har vi inkludert produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater, samt produksjon av medisinske og tanntek-

niske instrumenter og utstyr. Videre har vi tatt med alle helserelaterte helser og omsorgstjenester, det vil sykehus, 

eldresenter, omsorgsinstitusjoner for rusmiddelbrukere, hjemmehjelp mv. Men ikke omsorgstjenester som barne-

hage, skolefritidsordning, asylmottak, arbeidstrening mv.  

Vi har pt. Ikke tatt med agentur, handel, import og engros, og heller ikke butikksalg av ovennevnte produkter da vi 

forstår strategien til å omhandle produksjonsleddet (gjelder alle satsingsområdene). For eksempel er ikke apoteker 

med.  

I sysselsettingsstatistikken kan vi ikke skiller mellom privat og offentlig sektor og dette er særlig viktig å være klar 

over for Helse og omsorg. Samlet sysselsetting og etterspørsel etter kompetanse vil i stor grad være i offentlig sektor, 

selv om det også finnes noen private aktører som leverer helse og omsorgstjenester. Vi kan heller ikke skille ut 

aktører som er særlig forsknings- eller innovasjonsintensive, eller teknologibaserte som strategien legger vekt på.  

 



 

 FRAMTIDENS KOMPETANSEBEHOV I BUSKERUD | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 57 

Helse og omsorg 

NACE NACE NACE NACE 

49.393 Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser 79.110 Reisebyråvirksomhet 

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med res-
taurant 

79.120 Reisearrangørvirksomhet 

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten res-
taurant 

79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper 

55.201 Drift av vandrerhjem 79.902 Guider og reiseledere 

55.202 Drift av ferieleiligheter 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksom-
het 

55.300 Drift av campingplasser 79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 

55.301 Drift av campingplasser 91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseer 

55.302 Drift av turisthytter 91.022 Drift av kulturhistoriske museer 

55.900 Annen overnatting 91.023 Drift av naturhistoriske museer 

56.101 Drift av restauranter og kafeer 91.029 Drift av museer ikke nevnt annet sted 

56.102 Drift av gatekjøkken 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdig-
heter 

56.301 Drift av puber 91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 

56.309 Drift av barer ellers 93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker 

77.210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 93.291 Opplevelsesaktiviteter 

 

  



 

 

Informant Virskomhet/organisasjon   Satsingsområde 

Harald Leonard Østerberg    Kompetansemegler Klima, energi og miljø 

Camilla Ekberg LINDUM AS HR-sjef Klima, energi og miljø 

Arild Helgesen VAJDA-PAPIR SCANDINAVIA AS HR-sjef Klima, energi og miljø 

Jarle Borgersen  HELLEFOSS PAPER AS HR-sjef Klima, energi og miljø 

Henning Thorsen TERMOWOOD Daglig leder Klima, energi og miljø 

Alexander Gullesen VESTLIA RESORT AS Hotellsjef Opplevelsesnæring 

Terje Simonsen BARDØLA HØYFJELLSHOTELL AS Driftsdirektør Opplevelsesnæring 

Cecilie Laskogen  SUNDVOLDEN HOTEL AS Hotelldirektør Opplevelsesnæring 

Gunn Kristin Aasen Leik-
voll 

  Kompetansemegler Opplevelsesnæring 

Per Olve Tobiassen   Kompetansemegler Eksisterende teknologi i nye an-
vendelser 

Willy Holdahl GKN AEROSPACE NORWAY AS Vice President HR & 
Organizational devel-
opment 

Eksisterende teknologi i nye an-
vendelser 

Jon Kolderup Steen DRAKA NORSK KABEL AS HR Direktør Eksisterende teknologi i nye an-
vendelser 

Bent-Håkon Lauritzen    Kompetansemegler Helse og omsorg 

Marte Elin Hamre Hansen  ULOBA - INDEPENDENT LIVING 
NORGE SA 

Prosjektleder HR/In-
novasjon 

Helse og omsorg 

Herman Henrik Bay BORGER AS Administrerende di-
rektør 

Helse og omsorg 

Eli Årmot  Vestre Viken HF Seksjonsleder HR  Helse og omsorg 

Grete Karin Berg NHO Buskerud Fungerende regions-
direktør 

Helse og omsorg 

Margrethe Gjessing NHO Buskerud Rådgiver Generelt 

Vedlegg 2 Informanter  



 

 

Vedlegg 3 Regioner 

Kommunenummer Kommunenavn Region 

602 DRAMMEN Drammensregionen 

604 KONGSBERG Kongsbergregionen 

605 RINGERIKE Ringeriksregionen 

612 HOLE Ringeriksregionen 

615 FLÅ Hallingdal 

616 NES Hallingdal 

617 GOL Hallingdal 

618 HEMSEDAL Hallingdal 

619 ÅL Hallingdal 

620 HOL Hallingdal 

621 SIGDAL Midtfylket 

622 KRØDSHERAD Midtfylket 

623 MODUM Midtfylket 

624 ØVRE EIKER Drammensregionen 

625 NEDRE EIKER Drammensregionen 

626 LIER Drammensregionen 

627 RØYKEN Vestviken 

628 HURUM Vestviken 

631 FLESBERG Kongsbergregionen 

632 ROLLAG Kongsbergregionen 

633 NORE OG UVDAL Kongsbergregionen 

 


