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NASJONAL KOMPETANSEPOLITISK 
STRATEGI (NKPS)

«skal bidra til at 
enkeltmennesker
og virksomheter 
har en kompetanse som gir Norge
et konkurransedyktig næringsliv, 
en effektiv og god offentlig sektor,
og gjør at færrest mulig 
står utenfor arbeidslivet.»



REGIONREFORMEN -
FORVENTNING TIL FYLKENE

“styrke regionalt folkevalgt 
nivås kompetansepolitiske
ansvar og samordningsrolle, 
og legge bedre til rette for 
regionalt samarbeid mellom 
ulike kompetanseaktører” 

(Prop. 84 S (2016–2017) Ny 
inndeling av regionalt folkevalgt 
nivå)



• Fylkeskommunene en tydeligere samfunnsutviklerrolle!

• Kompetansestrategi skal utarbeides!

• Ekspertutvalgets forslag om flere oppgaver

• Forventning om å arbeide på tvers i fylkeskommunen, og med eksterne 
samarbeidspartnere. Kompetansestrategien skal omfatte hele fylket.

• Arbeidet påbegynt før sammenslåing av fylkene

• 2016: pilotprosjekt i 5 fylker, initiert av KD og KMD. Kompetansebehovskartlegging i tre regioner.

• «Regional strategi for arbeidskraft og kompetanse» (RAK) ble påbegynt i sør, nord tatt inn i arbeidet.

• Oppstart involvering gjennom regionmøter, innspillsmøte med det samiske miljøet, 
Ungdomskonferansen, partene, NAV, UH-sektoren.



• Arbeidet er lagt til Avdeling Utdanning (nytt navn!)

• Helt nødvendig å samarbeide på tvers med andre avdelinger, annen kompetanse må 
inn. Et godt grep å legge ansvaret til Utdanning!

• Styrker tjenesteområdene vgs, fagskole, voksne, integrering av minoritetsspråklige. 
Karriereveiledning et viktig «verktøy». 

• Prosjektgruppe og styringsgruppe et etablert internt.

• Næring, plan/statistikk, kommunikasjon, fagopplæring, skoletilbud, skolebruksplaner.

SAMMENSLÅING, RESTART AV 
PROSJEKTET



• Det er skapt forventninger rundt om i Trøndelag
• Store regionale variasjoner

• Hvem er aktørene?

• Kommunene – hvilken rolle vil de ta?

• Hva med Trondheim?
• «Hjerneflukt» sørover, for lav andel av studentene kommer fra Trøndelag.
• Byen trenger også fagarbeidere

• Partnerskap og arenabygging

• Kunnskapsgrunnlag

• Statistikkutvalg etableres.

• «Trøndelag i tall»

ET KOMMUNIKASJONSPROSJEKT



• Størst økonomisk vekst i Trøndelag (2,9% i perioden 2010-2015)–
pga positiv utvikling i vekstkraft, levekår og folketall

• Høyest sysselsettingsandel, men noe redusert siden 2008 
grunnet oljepris/finanskrisa samt aldring i befolkningen og 
flere i utdanning

• 4.høyest utdanningsnivå – sammenheng med lokalisering 
av høyere utdanningsinstitusjoner og etterspørsel i det 
regionale arbeidsmarkedet som varierer ut fra 
næringsstruktur. 32% høyere utdanning i T. 

• Trøndersk næringsliv investerer mest i FoU
(KMD, 2018)

REGIONALE UTVIKLINGSTREKK 2018
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Andel av befolkningen 
over 16 år som har 
høyere utdanning i 

2016

Grunnskole Videregående Fagskole

Universitets- 

og høgskole 

1-4 år

Universitets- 

og høgskole 4 

år+

Høyere 

utdanning 

(kort+ lang)

Ørland 29,4 44,5 4,2 18,0 3,9 21,9

Rissa 29,6 47,0 2,8 17,0 3,6 20,6

Bjugn 33,2 43,9 3,0 17,0 2,9 19,9

Åfjord 32,2 46,6 3,3 15,1 2,9 18,0

Roan 38,2 43,4 1,7 13,3 3,3 16,6

Osen 37,8 42,5 2,7 15,6 1,5 17,1

Leksvik 32,7 42,9 2,7 18,1 3,6 21,7

Fosen 31,7 45,0 3,1 16,9 3,3 20,2

Utdanningsnivå i 2016



Hvilke næringer/sektorer har utfordringer og har behov for løft?



• Befolkningens kompetanse er samfunnets viktigste 
ressurs og grunnlag for vekst og verdiskaping. 

• En høy utdannet befolkning øker produktiviteten og 
styrker også den enkeltes muligheter på 
arbeidsmarkedet

• Innovasjoner og verdiskaping i næringslivet er avhengig 
av god tilgang på kompetent arbeidskraft

• Mobilitet i arbeidsmarkedet – varierer med arbeid + 
steds- og miljøfaktorer

(KMD, 2018)

KOMPETANSE OG UTDANNINGSNIVÅ



«Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse 
i regionale arbeidsmarkeder» 2016 / 2017

• 17 fylkeskommuner deltok i prosjektet
• Ledet av KD og KMD
• Koordinert av Hordaland fylkeskommune
• Formål: Stryke samfunnsutviklerrolen
• 3 fokusområder i prosjektet

NASJONALT PILOTPROSJEKT



Regional kompetansestrategi

Partnerskap / regionalt kompetanseforum

Oppdatert kunnskapsgrunnlag

FORSLAG TIL FELLES STANDARD 
FRA FYLKESKOMMUNENE 



PARTNERSKAP FOR KOMPETANSE
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Leveranser:
• Bestille forskning
• Kronikker
• Arrangere temadager
• Nettside 
• Faste publikasjoner

STATISTIKKUTVALG

Statistikkutvalget kan bestå av 4-6 personer fra flere organisasjoner i partnerskapet.

Oppgave:
Statistikkutvalget skal ha oversikt over og ansvar for å utvikle og kunnskapsgrunnlaget for 
kompetansefeltet i Trøndelag.

- Gjennomføre i egen regi og bestille analyser som supplerer det kunnskapsgrunnlaget 
som allerede foreligger.

- Gjennomføre tiltak som gjør at ny kunnskap spres til beslutningstakere og interessenter 
i Trøndelag.



• Kompetansestrategi for Trøndelag behandles i 
Fylkestinget i desember 2018

• Handlingsprogram utarbeides
• Utvikle og etablere og drifte arenaer for samhandling/ 

partnerskap både på fylkesnivå og i regionene
• Utvikle system utarbeiding og presentasjon av 

kunnskapsgrunnlag

FRAMDRIFTSPLAN
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