
Hvilke oppgaver og innhold kan vi se for oss i 
fremtidens utdanning? 

Hvordan tilby gode tjenester til unge, voksne og 
arbeids- og næringsliv?
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Drivkrefter
– hva påvirker behovet for kompetanse i årene som kommer?
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Fire forhold trekkes fram som de viktigste driverne for 

kompetanseutfordringene: 

• digitalisering og teknologisk utvikling 

• det grønne skiftet

• demografi

• internasjonal økonomi og konjunkturer

Driverne utløser behov for omstilling i arbeidslivet og behov 

for utvikling av arbeidsstyrkens kompetanse.

Raske og store endringer  - behov for å tenke 

strategisk for framtiden



Revidering av kompetansestrategien
- Nytt kunnskapsgrunnlag

Vi jobber kunnskapsbasert med å 
revidere kompetansestrategien.

Kunnskapsgrunnlaget bygger videre på 
kunnskapsgrunnlaget fra forrige 
strategiprosess.

Kunnskapshefte ble sendt ut i forbindelse med 
innspillrunde med frist 10.11.

Kunnskapsgrunnlag gjeldende kompetansestrategi (oktober 2018)

Kunnskapshefte 2022 (august 2022)

Trøndelag i tall (trondelagitall.no)

https://www.trondelagfylke.no/globalassets/dokumenter/utdanning/nord/kompetansestrategi-vedlegg-kunnskapsgrunnlag.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/f84b52ff2de04f77bfb97969de03c994/kunnskapshefte-_-revidert-kompetansestrategi-for-trondelag-2022.pdf
https://trondelagitall.no/


Regionale kompetanseindikatorer
- 5 tema, og 30 indikatorer

Arbeidsstyrken

Arbeidsmarked

Tilgang på formell 
kompetanse

Behov for mer etter-
og videreutdanning

Svak tilknytning til 
arbeidslivet

Andel av 
befolkningen som er 

en del av 
arbeidsstyrken 

Andel av 
befolkningen i 

arbeidsaktuell alder 
(20-66 år) 

Andel sysselsatte 
med 100 % stilling 

Andel sysselsatte 
med videregående 

som høyeste 
utdanningsnivå 

Andel sysselsatte 
med universitets- og 
høgskole-utdanning 

som høyeste 
utdanningsnivå 

Endring i 
sysselsetting siste 5 

år 

Sysselsatte 
arbeidsinnvandrere  

Lønnstakere uten 
fast bosted 

(utenlandske 
lønnstakere på 

midlertidig opphold) 
per 1000 sysselsatt 

NAVs
stramhetsindikator 

Arbeidsledighet  
(helt + delvis ledige) 

Antall arbeidsledige 
per utlyste stilling 

Arbeidsmarkedsinte
grasjon 

Andel av 
befolkningen med 
høyere utdanning 

Førstevalgsøkere 
per planlagte 

studieplass (UH) 

Andel av 
befolkningen med 

fagskole som 
høyeste utdanning 

Andel i 
videregående 
opplæring på  

yrkesfag 

Tilgang på 
læreplasser. Andel 
søkere som har fått 

godkjente 
lærekontrakter 

innen utgangen av 
året 

Andel av 
befolkningen med 

grunnskole som 
høyeste 

utdanningsnivå 

Sysselsattes (uten 
studenter) 

deltakelse i formell 
utdanning siste 12 

måneder 

Sysselsattes (uten 
studenter) 

deltakelse i formell 
videreutdanning 
siste 12 måneder 

Sysselsattes (uten 
studenter) 

deltakelse i ikke-
formell opplæring 
siste 12 måneder 

Sysselsatte (uten 
studenter) med 
læringsintensivt 

arbeid 

Voksne (over 25 år) 
som tar fag-

/svennebrev per 
1000 sysselsatt over 

25 år. 

Sysselsettingsgrad 
20-66 år 

Unge utenfor 
arbeid, utdanning 

og arbeidsmarkeds-
tiltak (personer 15-

29 år) 

Voksne utenfor 
arbeid, utdanning 

og arbeidsmarkeds-
tiltak (personer 30-

61 år) 

Mottakere av 
uføretrygd som 

andel av 
befolkningen 18-67 

år  

Andel som bor i 
husholdninger med 

lavinntekt 

Ikke fullført 
videregående 

opplæring, yrkesfag)

Ikke fullført 
videregående 

opplæring, 
studieforberedende
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Andelen eldre vil øke, og forholdet mellom 
andel av befolkningen i arbeidsfør alder og 
unge/eldre gir færre i arbeid per person 
uten arbeid.

Med stor knapphet i arbeidsstyrken, blir det 
en stor utfordring, dersom en større andel 
arbeidstakere bindes opp i eldreomsorg. 



Endring befolkningen i 
arbeidsaktuell alder (20-66 år) 

i perioden 2022-2050
Hovedalternativet (MMMM) fra
SSBs befolkningsframskrivinger• Aldersgruppen 20-66 år er den delen 

av befolkningen som utgjør den 
største delen av arbeidsstyrken. 
Personer under 20 år og over 66 år 
deltar også i arbeidsmarkedet, men i 
mye mindre grad.

• I perioden 2022-2050 vil antall 
personer i arbeidsaktuell alder (20-
66 år) i Trøndelag øke med kun 4 
181 eller 1,4 % i følge 
Hovedalternativet (MMMM) 

• For Trøndelag utenfor Trondheim vil 
denne gruppen bli redusert med 
7 677 personer eller - 5,0 %

• Vil gi større press på utnyttelse av 
eksisterende arbeidskraftsressurser



NHO-bedrifters strategier for å dekke eget kompetansebehov. Prosent.

Kompetansemobilisering



Hypotesen er at det i 2030 og 2050 er få Trøndere i forhold til 
behovet i arbeidsmarkedet. For å dekke dette behovet er det tre
ulike strategier:

1. Utvidelse av arbeidsstyrken

• flere av de som står utenfor arbeidslivet i dag kommer i 
arbeid 

• de som jobber ufrivillig deltid, får jobbe heltid

• folk står lenger i arbeid enn tidligere

• hindre at de som er i arbeid i dag faller ut 

2. Rekruttering og arbeidsinnvandring

• økt tilflytting og større mobilitet mellom regioner og 
landsdeler

• økt arbeidsinnvandring

3. Omstilling og økt produktivitet

• øke den eksisterende arbeidsstyrkens kompetanse og 
produktivitet

• ta i bruk ny teknologi og digital transformasjon.

• innovasjon

Hvordan dekke framtidas 
kompetansebehov?



MENTI
(www.menti.com)

Hva er de tre viktigste kompetansepolitiske grepene 
for å møte framtidas kompetansebehov?

https://www.mentimeter.com/app/presentation/alfmkuwdz9ivyew4hv6w1bzmsrd6qm2w/ccco99pq9rxk


Hvordan skal vi arbeide 
helhetlig med tilbudsutvikling i 
Trøndelag?

Hvordan kan vi sammen skape 
en videregående opplæring og 
høyere yrkesfagutdanning, som 
møter de store 
samfunnsutfordringene som vi 
står overfor? 

Helhet og 
samhandling



Fylkestinget ga i sak 115/21 fylkesdirektøren følgende 
oppdrag:

«Fylkestinget går imot fylkesdirektørens forslag om å sette 
i gang en utredning der de analyserer både tilbuds- og 
skolestruktur i neste økonomiplanperiode og ber om at 
dette ikke gjennomføres. Framtidig planlegging av 
tilbudsstruktur gjøres med utgangspunkt i nye prinsipper 
som vedtas.»

• Mål for organiseringen av kompetanseproduksjonen i 
Trøndelag ble vedtatt i fylkestingssak 56/21. Disse 
målene er førende for arbeidet med utviklingen av de 
operasjonelle tilbudsprinsippene.

• I fylkestingssak 122/21 ble tilbudsprinsipp for 
ungdomsopplæringen vedtatt. 

• I sak til Hovedutvalg for utdanning 33/22 ble prinsipp 
for høyere yrkesfaglig utdanning for 2023 vedtatt.

• For voksenopplæringen er prinsipp under utarbeidelse.

Den 23 september 2022 ble det sendt ut et høringsnotat 
som er et første steg i retning av å implementere en 
helhetlig tilbudsplanlegging for ungdomsopplæring, 
voksenopplæring og høyere yrkesfaglig utdanning.

Helhetlig tilbudsplanlegging 
og tilbudsprinsipper

https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/1213060?agendaItemId=211663
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/1213057?agendaItemId=210263
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/1213060?agendaItemId=211642
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/Meetings/Details/1926377?agendaItemId=213054


Det er behov for helhetlig tenking om 
tilbudsstruktur:

• Videregående opplæring for ungdom

• Videregående opplæring for voksne

• Høyere yrkesfagutdanning

Veien fram til høsten 2023

Hovedfokus: Arbeidslivets behov



• Kunnskapsgrunnlag om regionene og fylket

• Kompetansebehov i regionen

• Samordnet «bestilling» av kompetanse fra regionen
• Ny utdanning (videregående opplæring og høyere yrkesfagutdanning)
• Ny rekruttering (Hente kompetanse fra andre regioner/land)
• Ny kompetanse (Behov for etter – og videreutdanning)

• Tjenesteproduksjon – valg av metode for å utvikle kompetanse
• Skole, lærlingeordningen, nettskole, høyere yrkesfagutdanning mm.

• Tilbakemelding til/dialog med regionene knyttet til leveranse av kompetanse
• Opplæringsbehov dekket?
• Behov for karriereveiledning i forhold til søkeres valg? 
• Andre relevante tiltak for å oppnå bedre balanse?

Veien fram til høsten 2023 
– helhetlig tilbudsstruktur 
– koordinering av tjenesteproduksjonen

Rammer for 
tilbudsutviklingen:
• Økonomi
• Demografi
• Politiske vedtak
• Regelverk



Trondheim
• 6 722 personer i gruppen 16-18 år  i 

Trondheim per 1 januar 2022. 
Hovedalternativet tilsier 
7 770 i 2050 noe som en vekst på 
1048 personer eller 15,6 %

• Framskrivingen er justert opp med 401 
personer i 2050 sammenlignet med 
MMMM fra 2020

Trøndelag uten Trondheim
• 9 650 personer i gruppen 16-18 år i 

Trøndelag uten Trondheim per 1 januar 
2022. Hovedalternativet tilsier 8 640 i 
2050 noe som en nedgang på 1 010 
personer eller -10,5 %

• MMMM 2022 er justert opp i starten av 
perioden (2023-2025) sammenlignet 
med MMMM2020.  Justert ned med 219 
personer i 2050 



Vekst 16-18 åringer 
2022-2050

Hovedalternativet (MMMM) fra
SSBs befolkningsprognoser

Tallene for 
enkeltkommuner 
bør tolkes med 
forsiktighet. 

2022 2050

Trondheim 6 722 7 770 1 048 15,6 %

Steinkjer 873 729 -144 -16,5 %

Namsos 575 432 -143 -24,9 %

Frøya 132 189 57 43,2 %

Osen 29 24 -5 -17,2 %

Oppdal 258 206 -52 -20,2 %

Rennebu 88 81 -7 -8,0 %

Røros 177 165 -12 -6,8 %

Holtålen 64 56 -8 -12,5 %

Midtre Gauldal 181 192 11 6,1 %

Melhus 700 647 -53 -7,6 %

Skaun 319 341 22 6,9 %

Malvik 566 605 39 6,9 %

Selbu 150 122 -28 -18,7 %

Tydal 21 16 -5 -23,8 %

Meråker 76 78 2 2,6 %

Stjørdal 958 832 -126 -13,2 %

Frosta 92 89 -3 -3,3 %

Levanger 743 695 -48 -6,5 %

Verdal 584 464 -120 -20,5 %

Snåase 88 57 -31 -35,2 %

Lierne 52 30 -22 -42,3 %

Raarvihke 20 12 -8 -40,0 %

Namsskogan 14 30 16 114,3 %

Grong 80 84 4 5,0 %

Høylandet 60 32 -28 -46,7 %

Overhalla 141 128 -13 -9,2 %

Flatanger 34 30 -4 -11,8 %

Leka 17 19 2 11,8 %

Inderøy 276 238 -38 -13,8 %

Indre Fosen 385 285 -100 -26,0 %

Heim 187 157 -30 -16,0 %

Hitra 175 176 1 0,6 %

Ørland 334 344 10 3,0 %

Åfjord 143 123 -20 -14,0 %

Orkland 643 577 -66 -10,3 %

Nærøysund 334 309 -25 -7,5 %

Rindal 81 46 -35 -43,2 %

Trøndelag 16 372 16 410 38 0,2 %

Hovedalternativet (MMMM) - 16-18 år
Endring 2022-2050



// NAV

Mangel på faglært arbeidskraft

Utfordringsbilde

Stor arbeidskraftsressurs
ARBEIDSKRAFTBEHOV - SAMHANDLING - SKREDDERSØM

Mismatch



Opplæringskapasitet i bedrift i 
Trøndelag

→ Det er behov for cirka 200 
flere elever innenfor disse 
utdanningsprogrammene:

- Restaurant- og matfag
- Bygg- og 

anleggsteknikk
- Teknologi- og 

industrifag

Dette er før vi tar hensyn til at elever 
også vil velge påbygging til generell 
studiekompetanse. 



Planlegging av kompetanseproduksjon
- avveininger

Balansere 
mulighetene

Tjenesteproduksjon - yrkesfaglig Tjenesteproduksjon -
studiekompetanse

Begrenset tilgang på 
mennesker – hva skal vi 

prioritere?



MENTI
(www.menti.com)

Hvordan skal vi inkludere flere av de som står 
utenfor til arbeidsliv eller utdanning?

https://www.mentimeter.com/app/presentation/alfmkuwdz9ivyew4hv6w1bzmsrd6qm2w/1d7rcs8sgesg


Identifisere og mobilisere virksomheters 
behov for kompetansehevende tiltak

Koble og tilrettelegge for et tilpasset 
etter- og videreutdanningstilbud

Utvikle og prøve ut nye måter og 
modeller for å nå disse målene

Styrke fylkeskommunens strategiske rolle 
og ansvar for regional kompetansepolitikk

MÅL:

Kompetansepilot Trøndelag



Studiesentrene har ingen formell rolle i det 
norske utdanningssystemet, og det finnes 
ingen presis definisjon.

«Ofte lokale fysiske enheter 
hvor det legges til rette for desentralisert 
utdanning og ulike kompetansehevende 
aktiviteter. Dette skjer i samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner og 
utdanningstilbydere»

Studiesenter
- Hva er det?

Rapport fra Oxford Research 06.22

Studiesentrene er tydelig på at de rekrutterer 
studenter som ellers ikke ville ha tatt 
utdanning…
… og at de derfor ikke er konkurrenter til det 
ordinære campustilbudet  

April 2022: Regjeringen bruker 40 millioner 
kroner på en støtteordning for studiesentre, 
slik at de kan gi flere tilbud om å ta 
utdanning der de bor.

file:///C:/Users/lispe/OneDrive%20-%20TrÃ¸ndelag%20fylkeskommune/Studiesenter/oxford-research-2022-studiesentres-betydning-og-utvikling.pdf


Oxford Research 
- oppsummering og anbefaling

• Studiesentrene har behov for stabil 
og forutsigbar finansiering. 

• For at det regionale samspillet på 
tvers av politikkområder og sektorer 
skal fungere, bør fylkeskommunen 
gis en sterk rolle i forvaltningen av 
virkemidlene. 

• Fylkeskommunen som forvalter av 
mer forutsigbare rammer til 
studiesentrene, ville kunne utløse 
ytterligere synergier både med 
fagskolene og også til dels med 
videregående skoler. 



Behov for koordinering av EVU-tilbud

Nord universitet, Nordland- og Trøndelag fylkeskommune i brev til 
Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
(HKdir): 

➢ Satsingen på desentralisert utdanning og studiesentre er ikke koordinert.

➢ Peker på fylkeskommunene som koordinerende organ for å kunne skreddersy 
opplæringstilbud tilpasset kompetansebehovene i de ulike regionene. 

Svarbrev 20.11: […] Kunnskapsdepartementet 
og Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse vil ta med erfaringer fra den første 
utlysningen og de innspill vi har mottatt i deres 
brev når kommende utlysning skal utformes. 



Utdanningstilbud / 
kompetansepåfyll

• Desentralisert fagskoleutdanning 
innen byggfag, Trøndelag høyere 
yrkesfagskole

• Videreutdanning demensomsorg 
og omsorg for eldre med psykiske 
lidelser, Nord universitet 

• Sørsamisk språkopplæring, Nord 
Universitet og Gielem nastedhe





Kompetansepilot 
Trøndelag

Kompetansepilot 
Namdal

Kompetansepilot 
Trøndelag sør

Kompetansepilot 
Fosen

HOVEDAKTIVITETER, ROLLE OG FUNKSJON 

MEGLER

MØTEPLASSMOTOR



For delprosjektet i Namdalen – «Kompetanseforum som drivkraft for 
kompetanseutvikling og rekruttering i Namdalen» – er resultatmålene 
å:

• Opprettholde og styrke/utvikle studietilbudene i videregående skoler 
og fagskoletilbudene i Namdalen

• Opprettholde og styrke/utvikle eksisterende universitetstilbud med 
faste studieplasser ved Nord universitet i Namsos

• Initiere/etablere desentraliserte/samlingsbaserte studietilbud som 
det er behov for i regionen i samarbeid med Nord universitet eller 
andre tilbydere

• Etablere/utvikle et felles apparat for etter- og videreutdanning i 
offentlig sektor 

• Systematisere og samordne kurs- og opplæringstiltak i privat sektor 

• Gjennomføre to årlige kompetanseforum for Namdalen med vekt på 
problemstillingene i prosjektet

For delprosjektet i Namdalen – «Kompetanseforum som drivkraft for 
kompetanseutvikling og rekruttering i Namdalen» – er effektmålene å:
• Bruke kompetanseforum som arena for å oppå felles forståelse av 

status, utfordringer og muligheter i Namdalen
• Sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse og 

arbeidskraft i regionen
• Ha hovedfokus på etter- og videreutdanning både for privat og 

offentlig sektor gjennom systematisk tilrettelegging av 
kursvirksomhet og utdanningstilbud

• Prøve ut modeller som kan åpne for nye tilbud eller andre måter å 
tenke inntak på i videregående skole

• Definere felles mål og kartlegge/avtale hvilke aktører som kan bidra 
til måloppnåelse

• Utnytte/samordne ressurser vi allerede har
• Være oppdatert på, og utnytte digital utvikling



Utdanningstilbud / 
kompetansepåfyll

• Norsk/matematikk på videregående nivå. 

• Videreutdanning innen ledelse. 5 sp. 

• Samlingsbasert høyskolestudium duodje? 

• Kompetansetiltak i opplevelsesnæring, 
kulturbransjen? 

• Kompetansetiltak matfag?



➢Det forventes stor omstilling i 
arbeidslivet og næringslivet i Trøndelag. 
Vi får raskere omstillingstakt framover 
enn vi har hatt de siste årene.

➢Det er stor etterspørsel etter 
arbeidskraft, men det blir færre elever 
og færre i arbeidsaktuell alder. Det er 
behov for å utnytte arbeidskraften 
bedre, og samtidig øke antall personer 
som inngår i arbeidsstyrken. 

➢Alle må fylle på med kompetanse 
gjennom hele arbeidslivet.

➢Kompetanse og innovasjon må virke 
sammen.

➢Dette krever samarbeid og prioritering
av ressurser.

Forsøk på å 
oppsummere



DIALOG
Hvordan kan vi samarbeide i fylket og i regionene for å møte 
utfordringene? (på tvers av forvaltningsnivå og sektorer).
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