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Mandat – viktigste punkter

KBU ble etablert våren 2017 for tre år

Formål

Frembringe best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov
• for nasjonal og regional planlegging

• for enkeltes studie- og yrkesvalg

Oppgaver:

- frembringe kunnskapsgrunnlaget (forskning, statistikk, framskrivninger, analyser,..)

- systematisere og analysere kunnskapsgrunnlaget

- legge til rette for og stimulere til åpen dialog

- årlig rapport innen 1. februar hvert år

- etter eget initiativ – løfte frem problemstillinger

Dette er KBUs andre rapport.
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Innholdet i rapporten - kapitteloversikt

1. Kompetanse og fremtidens arbeidsliv

2. Kompetanse og ferdigheter

3. Utvikling i arbeidsmarkedet og kompetansebehov på kort sikt

4. Læring i arbeidslivet

5. Tilbud av kompetanse og arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

6. Migrasjon og kompetanse

7. Utenforskap – utdanningsfrafall og tidlig yrkesavgang

8. Kompetansebehov på lang sikt – fremskrivninger, scenarioer og 
teknologisk utvikling



Åtte utfordringer for kompetansepolitikken

1. For mange går ut av grunnskolen med svake ferdigheter og lav kompetanse

2. For mange fullfører ikke videregående opplæring og oppnår ikke stabil tilknytning til 
arbeidslivet

3. Teknologisk og samfunnsmessig utvikling gjør at kompetanse må utvikles og fornyes

4. Mange arbeidstakere deltar i for liten grad i opplæringsaktiviteter i arbeidslivet og 
etter- og videreutdanning



Åtte utfordringer for kompetansepolitikken

5. Økende levealder innebærer at flere må bidra mer i arbeidslivet for å finansiere 
velferdsstaten. Det øker behovet for påfyll av kompetanse for alle arbeidstakere 
uavhengig av alder

6. Mobilitet over landegrensene gir usikkerhet om fremtidig tilgang på kompetanse

7. Det er vedvarende mangler på kvalifisert arbeidskraft innen noen yrker, særlig i 
helse- og omsorgssektoren, grunnskolelærere, IKT, samt fagarbeidere til bygg og anlegg

8. Arbeidslivsrelevansen bør bli bedre i mange høyere utdanninger



Digitalisering og automatisering
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«En av tre norske jobber  (ca 900 000) 

kan bli digitalisert i løpet av 20 år» (SSB)

«Halvparten av alle jobber kan bli borte 

om 20 år» (Svensk undersøkelse)

«Butikkmedarbeidere, regnskapsførere 

og takstmenn er blant de utsatte yrkene» 

(Aftenposten)

«Er du postmann eller bibliotekar, kan det 

være på tide å finne seg en ny jobb» 

(E24)



EUs indikator for digitale ferdigheter, personer i Norge, fordelt på alder og 
utdanningsnivå. 2017

Kilde: Digital Scoreboard (2018).



Andel bedrifter som svarer at opplæring av egne ansatte er en viktig strategi for å 
dekke fremtidige kompetansebehov. 2015

Kilde: CVTS (2015).



Kilde: OECD (2015b). Indikator C6.2a.

Andel sysselsatte som deltar i ikke-formell eller formell utdanning betalt av 
arbeidsgiver etter utdanningsnivå. Alder 25–64 år. 2012



Andel sysselsatte som deltar i ikke-formell opplæring etter forskjellige kjennetegn. 
2018

Kilde: Ulstein (2019). Lærevilkårsmonitoren



Kilde: YS arbeidslivsbarometer (2018). 7 
undersøkelser i perioden 2010–2018.

Andel som  ville deltatt i etter- og videreutdanningskurs dersom det ble lagt 
til rette for det, etter alder og utdanningsnivå



Hindre for læring i arbeidslivet blant dem som gjerne skulle deltatt mer i 
utdanning eller opplæring. 2012

Kilde: OECD (2017c). Tabell C6.1a og C6.1b.



Takk for oppmerksomheten!

KBU presenterer figurer som viser Norge i internasjonal 
målestokk på kompetanseområdet.

Disse kan lastes ned fra KBUs hjemmeside: 
http://kompetansebehovsutvalget.no

http://kompetansebehovsutvalget.no/

