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// NAV

Svakere befolkningsvekst 
– sterkere aldring

Bærekraft - arbeidskraftstilgang
• Forventet nedgang i aldersgruppe 0-34 år. 

Hva betyr dette for fremtidig 
arbeidskraftsbehov ?

• Aldersgruppen 75 år og eldre øker kraftig. 
Hva betyr dette for hjelpebehov, 
arbeidskraft og fremtidig oppgaveløsning ? 

• Mottakere av alders-
pensjon og hjelpemidler 
vil øke med 40 % til 2035+7%

-6% -3 %

+6 % +6 %

+18 %

+69 %

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Totalt 0–18 år 19–34 år 35–49 år 50–66 år 67–74 år 75 år+

Befolkningsvekst 2020–2035

Foto: R
aw

pixel/U
nsplash

+3%Aldersgruppen 19-66 år

Kilde: SSBs befolkningsframskrivinger mellomalternativet, juni 2020

0–18 år 19–34 år

Fo
to

: U
ns

pl
as

h



// NAV

19,8% av alle 20-66 år

57 000 personer
eller 1 av 5
i den voksne befolkningen 
lever i utenforskap*

37 200 (65%) mottar trygd

19 800 (35%) mottar ingenting
*Utenforskap 
= ikke i jobb, 
ikke i utdanning
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• Mangel på arbeidskraft er i ferd med å bli en stor utfordring innenfor enkelte næringer

• Allerede sliter bedriftene med å få tak i faglært arbeidskraft innenfor håndverksyrkene, 
helsesektoren og hotell og restaurant. 

• Bedriftene selv sier de mangler 4 100 personer

• Felles problem: I Trøndelag står 57 000 (20%) i alderen 20-66 år 
utenfor arbeidslivet – hvordan sikre bedre inkludering?

Utfordring



// NAV

Hvor mange unge voksne må alle 
virksomheter med minst 10 ansatte i 
Trøndelag inkludere for å løfte disse 
ungdommene ut av utenforskap?

Det er 5 504 virksomheter med minst 10 ansatte i Trøndelag. Kilde: SSB

5 800 unge voksne mellom 21 og 29 år
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Hva hindrer folk i å tre ut av utenforskap og inn i «varmen»?

Bilde: Beleiringen av Antiokia, middelaldersk miniatyrmaleri (Wikipedia)

De vil ikke
komme inn

(mangler motivasjon)
De kan ikke
komme inn
(mangler kvalifikasjoner)

De får ikke
komme inn

(mangler muligheter)

Motivasjon / 
insentiver / vilje

• Trygdenivå
• Skatt på inntekt
• Andre inntekter
• Inntekt andre i 

husstanden
• Aktivitetsplikt

Kvalifikasjoner / 
situasjon / evne

• Utdanning
• Ferdigheter
• Språk
• Helse
• Barn og hjem
• Mobilitet

Muligheter

• Ledighetsnivå
• Lønnsnivå
• Bedriftenes 

situasjon og 
behov

• Lærlingeplasser
• Deltidsstillinger

Det er kun tverrsektorielt samarbeid som kan
redusere eller fjerne disse hindringene…
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Den årlige samfunnsøkonomiske gevinsten av redusert 
utenforskap er enorm…

3 milliarder kroner
NAV estimat basert på en estimert samfunnsøkonomisk gevinst ved å være sysselsatt fremfor på uføretrygd 
på 551 000 kroner per år og en estimert samfunnsøkonomisk gevinst av å være i arbeid (uten forutgående trygd)
på 506 000 kroner per år (alle beløp i 2018-kroner). Forutsetninger basert på ulike tall fra Finansdepartementet og NAV.

10% 
(5 700 personer i Trøndelag)



Trøndelagsmodellen i praksis



Hva er Trøndelagsmodellen?
• NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune 

sin felles nye strategi for å redusere utenforskapet og 
dekke arbeidskraftsbehovet i Trøndelag

• Pilotprosjekt på Innherred resulterte i 30 læreplasser! 
Nå settes modellen i drift i hele fylket.

• Ambisjon: hundrevis av ungdommer i ledighetskøen 
skal få starte på et fagbrevløp i løpet av 2022.

• Skal ikke fortrenge ordinære lærlinger 
i videregående skole.

• Målgruppe: arbeidssøkere under 30 år, ordinære søkere i 
voksenopplæringen og kandidater med avbrutte 
lærekontrakter

ARBEIDSKRAFTBEHOV - SAMHANDLING - SKREDDERSØM



Foil med kick off
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