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Ambisjon
Bidra til at arbeidslivet har tilgang til riktig kompetanse
• Strategi
• Kunnskap om behov
• Dimensjonering
• Tilbudsstruktur
• Gjennomføring
• Faglig kvalitet

= Å bidra til meningsfulle liv
Foto: J.A.Nesgård, 
Trønder-Avisa

Hvem?
Vegard Iversen
Fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag fylkeskommune 

Tidligere: 
Fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune 
Rektor og assisterende rektor ved Steinkjer 
videregående skole
Lærer ved flere skoler



Fylkestinget 18.10.2017, foto: Trønder-Avisa

Vår visjon: 

➢ Vi skaper historie

Våre verdier:

➢ Åpen og nysgjerrig i holdning

➢Modig og ansvarlig i handling



Nasjonalt fokus på kompetanse
OECD har bistått Norge med å analysere:

1.Utvikler vi nok og riktig kompetanse?
2.Bruker vi den tilgjengelige kompetansen i arbeidslivet 
godt nok?
3.Kan den norske kompetansepolitikken bli bedre?

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

Noen funn: 
• Mange bedrifter klarer ikke skaffe kompetent arbeidskraft.
• Høyt frafall i fagopplæringen bidrar til mangel på faglært arbeidskraft.
• Mulighetene til etter- og videreutdanning er mangelfulle.
• Til enhver tid er kun rundt 2,5 prosent av arbeidsstyrken i Norge nyutdannet. 

Dette viser at læring i arbeidslivet er svært viktig for å øke kompetansen i 
arbeidslivet.

• Kompetansepolitikken er for sektordelt, og nasjonale reformer og satsinger for 
dårlig koordinert



Regional kompetansestrategi

Regionalt kompetanseforum

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

DET KOMPETANSEPOLITISKE ARBEIDET
FORVENTNINGER TIL FYLKENE 



Hvordan skal vi 
utvikle riktig og 
nok kompetanse?



Grunnleggende forutsetning: 

God gjennomføring



«Jobbe sammen samtidig»



BALANSERE ELEVENES RETT OG 
SAMFUNNETS BEHOV

• Bør pendelen svinge fra «Hva vil du bli?» til «Hva bør du bli?»

• Veiledning og valg må bli mer basert på kunnskap om lokalt, regionalt arbeidsliv. 
• Veiledning bør starte tidligere i ungdomsskolen, en lang prosess. Flere opplevelser.
• Lokalt arbeidsliv må tenke framover i tid, og synliggjøre mulighetene for 

ungdommene.



Hvor mange elever fra Innherred går på 

naturbruk ved  Ytre Namdal vg. skole?

• Ved Ytre Namdal vgs. er det 1 av 26 elever som 

kommer fra Innherred. 

Hvor mange elever fra Trondheim går på 

naturbruk ved Guri Kunna vg. skole?

• Ved Guri Kunna vgs. er det  19 av 88 elever 

som kommer fra Trondheim. 

Et regneeksempel



Fra Wikipedia
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