


Nord-Norge er som resten av landet



Fordeling bedrifter etter antall ansatte
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30 Viken 03 Oslo 34 Innlandet

38 Vestfold og Telemark 42 Agder 11 Rogaland

46 Vestland 15 Møre og Romsdal 50 Trøndelag - Trööndelage

18 Nordland 54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku



Hvilket kompetansebehov har næringslivet?



Gjelder alle og har vart lenge



I 2020 manglet NHO-bedriftene mer enn:

20 000
nyansatte

10 000
nyansatte med kompetanse innen 

håndverksfag

5 000
nyansatte med kompetanse innen 

ingeniør- og tekniske fag

NHO-bedriftene i Nord-Norge mangler:

1 000
nyansatte med kompetanse innen 

håndverksfag

Kapasiteten må økes med 

30 %



Hvilke konsekvenser har dette?

av 10 NHO-bedrifter har 
tapt kunder eller 
markedsandeler

av 10 NHO-bedrifter har 
skrinlagt eller utsatt 

utvidelse av virksomheten

av 10 NHO-bedrifter har 
redusert virksomheten

… som følge av mangelen på kompetanse.



Hvilken 
kompetanse er 
det bedriftene 

mangler?



Hvilken kompetanse er det bedriftene mangler?



Tilbake til normalen etter korona



Hvordan tetter 
bedriftene 

kompetansegapet?



Bedriftene 
trenger mer 

IKT-kompetanse



Bedriftene 
trenger ny 

kompetanse for å 
klare den grønne 

omstillingen



Du finner mer informasjon om 
bedriftenes kompetansebehov i

NHOs kompetansebarometer 2020

Kan lastes ned på www.nho.no

http://www.nho.no/


Rett dimensjonering av 
utdanningstilbudene

Hvordan skal vi skaffe oss det best mulige grunnlaget for å beskrive 
«arbeidslivets langsiktige behov»?



Dimensjonering av yrkesfagkapasitet på regionalt nivå 
– hvordan sørger vi for å utdanne den arbeidskraften vi trenger?

Drivere:
• Regional konjunkturutvikling
• Nasjonal konjunkturutvikling
• Teknologiutvikling
• Digitalisering
• Myndighetskrav

• Krav til lærlinger og egne 
fagarbeidere, innleieforbud..

• Bærekraft- og miljøkrav
• Bransjeglidning
• Demografisk utvikling
• Attraktiviteten til de ulike fagene
• «21st century skills…»
• …

Utdanningsbehovet innenfor hvert fagfelt 10 år fremover

• Vi må skaffe oss gode prognoser for arbeidskraft- og kompetansebehovet innenfor hvert yrkesfag både på kort og litt lengre sikt
• Vi må bruke denne kunnskapen til å dimensjonere og prioritere rett 
• Vi må bruke denne kunnskapen i dialogen med de unge som skal velge yrkesretning
• Vi må bruke denne kunnskapen til å bygge kapasitet og fleksibilitet for utdanning og læretid


